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 :الممخص

فقج كانت وزارة الحخبية ىي  , بعجة مخاحل والسدصحاتمخت شخشة البيئة 
، ثع تع تحػيل تمظ 7691السخترة بحساية السدصح السائي والثخوة الدسكية حتى عام 

, تع نقل 7611نو في عام التسػيغ والتجارة الخارجية إال إ لػزارة تختراااتاال
إنذاء وتشطيع تع , 7611في عام و  ,تأميغ السرايج إلى وزارة الجاتخمية اتخترااات

دارة بػضع سياسة وتخصط حخاسة وتأميغ تختز اإلو  ,إدارة شخشة السدصحات السائية
وحساية السدصحات السائية وتخصػط السالحة، وقصاع الثخوة السائية، والخي، وذلظ 
بالسشاشق الجاتخمية أو البحخية التي يػكل لػزارة الجاتخمية ميسة تأميشيا، وكحا حساية 

لدراعية والثخوة الدسكية ومػاجية وضبط مرادر التمػث البيئي األراضي والثخوات ا
والعسل عمى تصبيق القػانيغ الستعمقة بيا واتخاذ اإلجخاءات القانػنية حياليا بالتشديق 

 مع الجيات السعشية ومجيخيات األمغ.

تقػم اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات بجورىا في حساية مياه نيخ الشيل 
بالتعاون مع الػزارات السعشية وبعس األجيدة والسؤسدات التي تؤدي دورىا  مغ التمػث

عمى سبيل السثال تتعاون مع وزارة السػارد و  في حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث.
مع وزارة و  السائية والخي في وقف التعجيات عمى شػاشئ نيخ الشيل والسجاري السائية

الرحة مغ أداء دورىا في أتخح العيشات مغ  بتسكيغ األجيدة الفشية بػزارة الرحة
مع وزارة الجولة و  العائسات والسشذآت السختخز ليا بالرخف عمى السجاري السائية

مع السحافطيغ و  لذئػن البيئة في أعسال الخاج البيئي لسرادر التمػث بشيخ الشيل
بيخ الالزمة بالحػادث ذات األىسية إلتخاذ التجا اووحجات اإلدارة السحمية بإتخصاره فػر  

كحا مع األجيدة غيخ الحكػمية بتمقي التبميغات والذكاوي التي و  بذأنيا باالتفاق بيشيسا
 .تخد إلييع مغ السػاششيغ والجسعيات السعشية بحساية البيئة

شع اػر التمػث ومغ االمثمة عمى جيػد شخشة البيئة والسدصحات في م
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 ,إقامة إنذاءات مخالفة بحخم الشيخو  ،تعجي بالخدم لقاء مخمفات،ضبط القائسيغ غمى إ
حخم الشيخو الخسػ و  التعجيات الستشػعة السقامة بجون تختخيز عمى شػاشيء كحا إزالةو 

بالشدبة ألجيدة الذخشة األتخخى أقدام و  مخاكب الشدىة.و  السخالف لمعائسات الدياحية
تعسل عمى ضبط جسيع جخائع تمػيث مياه نيخ الشيل  اومخاكد الذخشة السخترة مكاني  

تقػم شخشة السخافق بالسخور عمى الكازيشػىات والسباني و  بتشفيح قخارات اإلزالة لمتعجيات
خف الرحي مغ تخالل السقامة عمى ضفاف الشيل لمتأكج مغ قياميا بإجخاء الر

لسػاد الخصخة وتخااة تعسل الحساية السجنية عمى تأميغ نقل وتجاول او  ةالذبكات الخئيد
شخشة الدياحة واآلثار تقػم بزبط جخائع تمػيث مياه نيخ و  التي تتع بسجخى نيخ الشيل

ة شخشة الشقل والسػااالت تعسل عمى مخاقبو  الشيل التي تقع مغ العائسات الدياحية
 .شتخاشات والسعاييخ البيئية السصمػبةالتدام وسائل الشقل الشيخي باال
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Abstract: 

The Environment and Surface Police went through several 

stages, as the Ministry of War was the one in charge of protecting 

water surface and fisheries until 1967, then these specializations were 

transferred to the Ministry of Supply and Foreign Trade, but in 1974 

the functions of fisheries protection were transferred to the Ministry of 

Interior and in 1978 Water surface police department was established, 

the department is responsible for setting policy and plans to guard, 

secure and protect water surface and navigation lines, the water wealth 

sector, and irrigation, in the interior or marine areas that the Ministry 

of Interior is responsible of securing, as well as protecting lands, 

agricultural wealth and fisheries, confronting and controlling sources 

of environmental pollution and working on Implement the laws 

related to them and take legal procedures regarding them in 

coordination with the concerned authorities and security directorates. 

The General Administration of Environment and Surface Police 

performs its role in protecting the Nile water from pollution, in 

cooperation with the relevant ministries and some bodies and 

institutions that play their role in protecting the Nile water from 

pollution. For example, it cooperates with the Ministry of Water 

Resources and Irrigation in preventing encroachments on the shores of 

the Nile River and waterways, and with the Ministry of Health by 

enabling the technical bodies to play their role in taking samples from 

facilities licensed to drain into waterways And with the Ministry of 

State for Environmental Affairs in the work of environmental 

monitoring of pollution sources in the River Nile, and with the 

governors and local administration units, to immediately notify about 

the incidents to take the necessary procedures regarding them by 

agreement between them, as well as with non-governmental bodies to 

receive notifications and complaints received by citizens and 

associations concerned with environmental protection. 

Examples of the efforts of the Environment and Surface Police 

in preventing images of pollution arrest those in charge of dumping 

waste, trespassing, and constructing structures in violation of the river 

campus, as well as removing various encroachments constructed 
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without a permit on the shores and campuses of the river, and the 

mooring in violation of touristy boats and local boats. As for other 

police bodies, specialized police departments and stations work to 

control all crimes of polluting the waters of the Nile River by 

implementing the removal decisions for infringements, and the utility 

police pass through the casinos and buildings on the banks of the Nile 

to ensure that they conduct sanitation through the main networks. And 

the Civil Protection works to secure the transport and circulation of 

dangerous materials, especially those that take place along the Nile 

River, and the Tourism and Antiquities Police controls the crimes of 

polluting the Nile waters that occur from the tourist pools, and the 

Transport and Communications Police works to monitor the 

compliance of river transport with the required environmental 

requirements and standards. 
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 مقدمة:

 دور الذرطة في حماية مياه نهر النيل من التمهث

( مغ اإلعالن الجستػري الرادر عغ السجمذ األعمى 55حجدت السادة )
"الذخشة ىيئة مجنية حيث نرت عمى أن ,دور الذخشة  1177لمقػات السدمحة عام 

نطامية، تؤدي واجبيا في تخجمة الذعب، وتكفل لمسػاششيغ الصسأنيشة واألمغ، وتديخ 
 لمقانػن". اعمى حفظ الشطام واألمغ العام واآلداب وفق  

ن اإلعالن الجستػري قج حجد اإلشار العام لجور الذخشة ,إويتزح مغ ىحا
حفظ الشطام واألمغ العام واآلداب  بكفالة الصسأنيشة واألمغ لمسػاششيغ، والديخ عمى

 لمقانػن.  اوفق  

 (7)م 7617لدشة  716( مغ قانػن الذخشة رقع 3كسا حجدت السادة )
اتخترااات ىيئة الذخشة ,حيث نرت عمى أن "تختز ىيئة الذخشة بالسحافطة 
عمى الشطام واألمغ العام واآلداب، وبحساية األرواح واألعخاض واألمػال وعمى 

لجخائع وضبصيا، كسا تختز بكفالة الصسأنيشة واألمغ لمسػاششيغ في األتخز مشع ا
 كافة السجاالت، وبتشفيح ما تفخضو عمييا القػانيغ والمػائح مغ واجبات".

وبحلظ, فإن ىيئة الذخشة تختز بإحجى وضيفتيغ الػضيفة األولي: ىي 
واألمػال ومشع السحافطة عمى الشطام واألمغ العام واآلداب وحساية األرواح واألعخاض 

الجخائع قبل وقػعيا وكفالة الصسأنيشة واألمغ لمسػاششيغ في كافة السجاالت، وىػ ما 
يعخف بالػضيفة اإلدارية لمذخشة أو الزبط اإلداري، والػضيفة الثانية: ىي تعقب 
الجخائع بعج وقػعيا وضبط مختكبييا وىػ ما يعخف بالػضيفة القزائية لمذخشة أو 

 الزبط القزائي.

ال يقترخ دور الذخشة عمى كفالة األمغ بسفيػمو الزيق، الحي يتحقق و  
 (1)بسكافحة الجخيسة وضبط مختكبييا، بل يتدع ليذسل تأميغ كافة سبل الحياة في مرخ.
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 أهمية البحث:

ىي "مياه نيخ الشيل" التي و  أىسية السرمحة السحسية التي تشرب عمييا الجراسة
ذلظ في ضل الجراسات التي تؤكج و  لمسياه العحبة في مرخ،تسثل مياىو السرجر الخئيدى 

  .ما يحيق بيا مغ مذكالت في السدتقبل القخيبو  محجودية مػاردنا السائية

يعشي البحث بالجانب التصبيقي لمقانػن مغ تخالل بيان دور القائسيغ عمى   
التمػث أو  قبل حجوث –تصبيقو في تحقيق الحساية الالزمة لسياه نيخ الشيل مغ التمػث 

دورىا في و  إلقاء الزػء عمى جيػد الذخشة في تحقيق تمظ الحسايةو  –بعج حجوثو 
غيخ الحكػمية التي تعسل في مجال حساية و  التعاون مع األجيدة الحكػميةو  التشديق

  .مياه نيخ الشيل مغ التمػث
 :صعهبات البحث

وجػد  دون  التمػث مغ السائية البيئة بحساية السخترة اإلدارية األجيدة تعجد 
 وزارة ،البيئة شئػن  جياز ،السائية والسػارد الخي  وازرة وأىسيا بيشيع فيسا فعال تشديق

 .األجيدة اإلدارية مغ وغيخىا والسشائخ السػاني مرمحة ،الدػيذ قشاة ىيئة ،البتخول

 التشديق اعػبة مع اإلدارية الجيات تمظ كل مع الذخشية األجيدة تعامل 
 .السجال في ىحا تعسل التي الذخشية اإلدارت تعجد مع بيشيع فيسا

 سػاء الزخسة السرانع مغ كبيخ عجد شخيق عغ السائية البيئة تمػث 
 لحا ،القػمي االقتراد في كبيخة أىسية تسثل التي القصاع الخاص أو مشيا الحكػمية

 البيئة تمػث مكافحة أعسال في واإلدارية الذخشية األجيدة عمي شجيج عبء تسثل فيي
 .السائية

 .السائية البيئة حساية في الذخشة دور تتشاول التي السخاجع نجرة 
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  :المدتخدم المنهج

 لشذأة شخشة البيئة وشخق  التحميمي الػافي السشيج عمى الجارسة تعتسج
 التشفيحية الشاحية مغ أو التذخيعية الشاحية مغ سػاء ،السائية البيئة تمػث مكافحة

 .السكافحة بأعسال تقػم التى واالدارية الذخشية واالجيدة

لحا سػف تتشاول الجراسة إلقاء الزػء عمى دور الذخشة في حساية مياه نيخ 
الشيل مغ التمػث مغ تخالل مبحثيغ: نذأة وتصػر شخشة البيئة والسدصحات "مبحث 

 أول"، وجيػد أجيدة الذخشة في حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث "مبحث ثان".

 

 األولالمبحث 

 نذأة وتظهر شرطة البيئة والمدظحات

مغ وزارة الجاتخمية بجورىا في حساية االقتراد القػمي، فقج أنذأت ضسغ  اإيسان  
لألمغ االقترادي يزع مجسػعة مغ اإلدارات  مدتقال   اقصاعاتيا األمشية قصاع  

ات الذخشية الستخررة التي يختبط نذاشيا بالشػاحي االقترادية، مغ بيغ تمظ اإلدار 
 (3) ."اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات"

وتختز تمظ اإلدارة بتأميغ السدصحات السائية وتخصػط السالحة وقصاع الثخوة 
السائية والخي، ومكافحة تمػث البيئة، ذلظ بالسشاشق السائية التي يػكل لػزارة الجاتخمية 

ومعاونة الػزارات السعشية في ميسة تأميشيا، وكحا حساية األراضي والثخوات الدراعية 
تشفيح القػانيغ السشطسة لحلظ، وإبجاء الخأي في تخشيح الزباط لمعسل بفخوعيا الجغخافية 

 (1).بسجيخيات األمغ

لحا, يسكغ إلقاء الزػء عمى دور اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات في 
يخية التي مخت بيا حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل عخض السخاحل التار 
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تمظ اإلدارة "مصمب أول"، وحيث تعصي الجراسات التاريخية اػرة واضحة عغ 
السعػقات الدابقة وكيفية تجاوزىا ورؤيتو لمسدتقبل وكيفية التعامل معو، ثع بيان 

 اتختراااتيا مع إبخاز دورىا في حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث "مصمب ثاني".
 

 المظمب األول

 التاريخي لنذاط شرطة البيئة والمدظحاتالتظهر 

مخت شخشة البيئة والسدصحات بعجة مخاحل تأثخت برجور بعس القػانيغ 
 تخالل تمظ الفتخة وىي كالتالي:

 7611ما قبل عام  المرحمة األولي:

كانت وزارة الحخبية ىي السخترة بحساية السدصح السائي والثخوة الدسكية حتى 
االتخترااات لػزارة التسػيغ والتجارة الخارجية، التي  ، ثع تع تحػيل تمظ7691عام 

تبيغ أنيا ال تسمظ اإلمكانيات الالزمة لمسحافطة عمى الثخوة الدسكية، ثع اجر القانػن 
  (5).بشقل اتخترااات تأميغ السرايج إلى وزارة الجاتخمية 7611لدشة  737رقع 

لدشة  7191اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  7615يػليػ  11وبتاريخ 
( 7في شأن إنذاء وحجة الجورية الشيخية ببحيخة نااخ، حيث أشارت السادة ) 7615

مشو بأن تشذأ وحجة لمجورية الشيخية ببحيخة نااخ، تتبع قدع الجورية الالسمكية بسجيخية 
وتختز بالديصخة عمى األمغ عمى السدصح أمغ أسػان، مقخىا ميشاء الدج العالي. 

السائي لمبحيخة، والحج مغ الجخيسة، وتشفيح القػانيغ والقخارات الستعمقة بالريج وحخكة 
السخكبات الشيخية والعائسات وتشديق جيػدىا في ىحا السجال مع الجيات السعشية، وفي 

لسشصقة ( أن يتفخع مغ ىحه الػحجة مخسى يشيس باتختراااتيا في ا1السادة )
 الجشػبية ومقخه جديخة أبػ سشبل. 
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 وأهم ما يميز تمك المرحمة ما يمي: 
 7615لدشة  7191أن الػحجة الشيخية السشذأة بقخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  -7

 تختز ببحيخة نااخ فقط دون باقي مجخى الشيخ. 
أن اتختراص تمظ الػحجة اىتع باألمغ عمى السدصح السائي لمبحيخة والحج مغ  -1

 الجخيسة، وحساية الثخوة الدسكية ولع ييتع بحساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث. 
أنو بالخغع مغ عجم إنذاء شخشة متخررة لتأميغ مجخى نيخ الشيل بالكامل إال  -3

قزائي ذوي االتختراص العام بتشفيح إن ذلظ لع يحل دون قيام مأمػري الزبط ال
القػانيغ والمػائح التي تتزسغ حساية لسياه نيخ الشيل مغ التمػث تخالل تمظ 

 7691لدشة  63السخحمة، مثل قخار رئيذ الجسيػرية العخبية الستحجة بالقانػن رقع 
، وقانػن 7611لدشة  11في شأن اخف الستخمفات الدائمة السعجل بالقانػن رقع 

( مشو حطخ إلقاء 731الحي تزسغ في السادة ) 7699لدشة  53قع الدراعة ر 
السعجل  7691لدشة  31جثث الحيػانات الشافقة في نيخ الشيل، والقانػن رقع 

في شأن الشطافة العامة الحي تزسغ في السادة  7611لدشة  716بالقانػن رقع 
أو ( فقخة )أ( حطخ االستحسام أو غدل األدوات السشدلية أو السالبذ 1)

  (9).الخزخوات أو غيخىا في مجاري السياه العامة

 7611حتى عام  7611مغ عام  المرحمة الثانية:
 7611لدشة  671,اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  71/1/7611بتاريخ 

( مشو أن 7في شأن إنذاء وتشطيع إدارة شخشة السدصحات السائية، حيث أشارت السادة )
إدارة شخشة السدصحات السائية إحجى أجيدة قصاع األمغ العام تحت إشخاف مداعج أول 

حات السائية بالبحيخات الجاتخمية ونيخ الشيل الػزيخ لألمغ العام، وتختز بتأميغ السدص
وحساية الثخوة السائية ومشع وضبط الجخائع التي تدتيجفيا ومخاقبة تشفيح قػانيغ ولػائح 
وقخارات الريج بيحه السشاشق بالتعاون مع األجيدة السعشية ووضع الخصط التي تكفل 

 يخيات األمغ. تحقيق ىحا اليجف بالتشديق مع األجيدة السعشية بالػزارة ومج



 4244 أغدظس –الدبعهن الثامن و  العدد          واألربعهن  الثامنةالدنة  –مجمة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 568 

رئاسة  ( مشو البشاء التشطيسي لإلدارة ويذسل بالبشج أوال  1وقج تزسشت السادة )
اإلدارة حيث يخأسيا مجيخ ويذخف عمى أجيدتيا )قدع التخصيط والستابعة، قدع 

الفخوع الجغخافية )قدع  االتفتير، وحجة الذئػن اإلدارية والسالية( ويذسل بالبشج ثاني  
قدع  -قدع شخشة بحيخة البخلذ –قدع شخشة بحيخة مخيػط  –لة شخشة بحيخة السشد 

قدع شخشة السدصحات السائية  –قدع شخشة بحيخة نااخ  –شخشة بحيخة قارون 
قدع شخشة السدصحات السائية  –قدع شخشة السدصحات السائية ببشيا  –بالقاىخة 

مجيخيات  قدع شخشة السدصحات السائية بأسيػط ( وتتبع ىحه الفخوع –بالسشرػرة 
 األمغ السعشية، وتعسل ضسغ الشصاق اإلشخافي لسداعج الػزيخ اإلقميسي السختز. 

( تحجيج االتخترااات والػاجبات التفريمية لألجيدة )قدع 3وتزسشت السادة )
 التخصيط والستابعة، قدع التفتير، وحجة الذئػن اإلدارية والسالية، الفخوع الجغخافية(. 

لدشة  7336اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  7616يػليػ  71وبتاريخ 
في شأن إتخزاع وحجات الجورية الشيخية بسجيخيات األمغ لإلشخاف الفشي إلدارة  7616

 شخشة السدصحات السائية. 

لدشة  7119اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  7611يػليػ  31وبتاريخ 
ارة شخشة السدصحات السائية حيث نز في السادة في شأن إعادة تشطيع إد 7611

  ومنها ما يمي:( مشو عمى اتخترااات شخشة السدصحات السائية 7)

التخصيط لسشع الجخائع التي تدتيجف قصاع الثخوة السائية أو تسذ األمغ والتي تقع  -7
عمى السدصحات السائية والعسل عمى ضبط مختكبييا وإجخاء التحخيات عغ كافة 

 (.1والبالغات بالتعاون مع األجيدة السعشية بسجيخيات األمغ )فقخة  الحػادث

مخاقبة تشفيح القػانيغ السختبصة بالسدصحات السائية وتخااة في مجاالت الريج  -1
 (.5والسالحة وحساية البيئة والخي والرخف )فقخة 

( إعادة تذكيل البشاء التشطيسي لإلدارة حيث نز في 1كسا تزسشت السادة )
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ثالث ا عمى تقديع األفخع الجغخافية إلى أقدام ووحجات لتأميغ البحيخات الجاتخمية  البشج
 اوأقدام لتأميغ نيخ الشيل، وتتبع تمظ األقدام والػحجات مجيخيات األمغ السعشية إداري  

 . اوتذخف عمييا إدارة شخشة السدصحات السائية فشي  

لدشة  771رقع  اجر قخار الديج رئيذ الجسيػرية 7611مارس  6وبتاريخ 
بإنذاء إدارات عامة بػزارة الجاتخمية حيث نز في السادة األولي عمى أن "تشذأ  7611

 بػزارة الجاتخمية اإلدارات العامة اآلتية:

 اإلدارة العامة لمتخصيط والبحػث والستابعة. -7
 اإلدارة العامة لمقزاء العدكخي. -1
 اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية.  -3
 اإلدارة العامة لذخشة الحخاسات الخااة.  -1

 ويرجر وزيخ الجاتخمية القخارات الالزمة لتشطيع ىحه اإلدارات العامة". 

 وأهم ما يميز تمك المرحمة ما يمي: 

تزسشت تمظ السخحمة نذأة وتشطيع إدارة شخشة السدصحات السائية 
 واتختراايا بتأميغ البحيخات الجاتخمية ونيخ الشيل. 

م الكبيخ بالثخوة السائية ومشع وضبط الجخائع التي تدتيجفيا ومخاقبة تشفيح االىتسا
قػانيغ ولػائح وقخارات الريج، وكانت بجاية االىتسام بسخاقبة تشفيح القػانيغ السختبصة بحساية 

 . 7611لدشة  7119البيئة والخي والرخف بقخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 

السدصحات السائية, إلى مراف اإلدارة العامة رفع السدتػى اإلداري لذخشة 
ا عمى اتداع السيام  7611لدشة  711بقخار الديج رئيذ الجسيػرية رقع  تأكيج 

 السػكمة إلييا.
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 :1111حتى عام  7613مغ عام  المرحمة الثالثة:

 7613لدشة  117اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  1/1/7613بتاريخ 
( أن 7العامة لذخشة السدصحات السائية حيث أشارت السادة )في شأن تشطيع اإلدارة 

اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية إحجى أجيدة قصاع األمغ االقترادي 
 وتختص بما يمي:بالػزارة، تعسل تحت إشخاف مداعج الػزيخ لألمغ االقترادي 

 وضع سياسة وتخصط وحخاسة وتأميغ السدصحات السائية، وتخصػط السالحة،  
وقصاع الثخوة السائية، والخي، ومكافحة تمػث البيئة السائية، وذلظ بالسشاشق الجاتخمية، 

وذلظ بالتشديق  (1)،أو السشاشق البحخية التي تػكل لػزارة الجاتخمية ميسة تأميشيا
 والتعاون مع األجيدة السعشية سػاء بجاتخل الػزارة أو تخارجيا ومتابعة تشفيحىا. 

معاونة مجيخيات األمغ السعشية في تأميغ الشصاق الحخاسي الخارجي السائي  
 في الخجمات السيسة. 

التخصيط لحخاسة السخافق الحيػية بالسشاشق السائية بسا يكفل تحقيق األمغ  
 بالسدصحات السائية. 

التخصيط لسشع الجخائع التي تسذ األمغ العام، أو تدتيجف قصاع الثخوة  
تتعارض مع قانػن الخي والرخف، أو تؤدي إلى تمػث البيئة السائية، والتي السائية أو 

تقع عمى السدصحات السائية، والعسل عمى ضبط مختكبييا وإجخاء التحخيات عغ كافة 
 الحػادث والبالغات بالتعاون مع األجيدة السعشية بسجيخيات األمغ.

تخااة في مجاالت مخاقبة تشفيح القػانيغ السختبصة بالسدصحات السائية،و  
 الريج والسالحة وحساية البيئة السائية والخي والرخف.

االستعانة بزباط الفخوع لمكيام بالسأمػريات ذات الصابع السيع وإبجاء الخأي  
في تخشيح الزباط لمشقل مغ وإلى فخوع السدصحات السائية بسجيخيات األمغ, وذلظ 
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 باالشتخاك مع األجيدة السعشية بالػزارة. 

رئاسة  ( البشاء التشطيسي لإلدارة حيث يذسل بالبشج أوال  1تزسشت السادة )وقج 
األقدام والػحجات الجغخافية لذخشة  اوكالة اإلدارة وبالبشج ثالث   ااإلدارة وبالبشج ثاني  

 السدصحات السائية مقدسة إلى:

 ساحل البحخ األبيس الستػسط. -ب                   .مجخى نيخ الشيل -أ

 البحيخات. -د                تخميج العكبة. ساحل -ج

 ساحل تخميج الدػيذ والقشاة.  -ىـ

( تحجيج االتخترااات والػاجبات التفريمية لإلدارات 3وتزسشت السادة )
 السختمفة.

 7615لدشة  711اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  11/1/7615وبتاريخ 
 في شأن إنذاء وحجة شخشة لمسدصحات السائية بالستخاس. 

 7615لدشة  319اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  3/1/7615وبتاريخ 
 في شأن إنذاء وحجة ممػى بقدع شخشة السدصحات السائية بالسشيا.

 7615لدشة  117اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  71/6/7615وبتاريخ 
في شأن رفع وحجة شخشة السدصحات السائية بأبي سشبل التابعة لقدع بحيخة الدج 

 العالي إلى مدتػى "قدع".

 7661لدشة  7715اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  1/3/7661وبتاريخ 
ت السائية, حيث أشارت السادة في شأن إعادة تشطيع اإلدارة العامة لذخشة السدصحا

( بأن اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية إحجى أجيدة قصاع األمغ 7)
االقترادي بالػزارة، وتختز بتأميغ السدصحات السائية وتخصػط السالحة وقصاع 
الثخوة السائية والخي، ومكافحة تمػث البيئة السائية، وذلظ بالسشاشق السائية التي يػكل 
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الجاتخمية ميسة تأميشيا، وكحا حساية األراضي والثخوات الدراعية، ومعاونة لػزارة 
الػزارات السعشية في تشفيح القػانيغ السشطسة لحلظ، وإبجاء الخأي في تخشيح الزباط 

( البشاء التشطيسي 1لمعسل بفخوعيا الجغخافية بسجيخيات األمغ، وتزسشت السادة )
نائب السجيخ وبالبشج  ااإلدارة العامة وبالبشج ثاني   رئاسة لإلدارة حيث يذسل بالبشج أوال  

( 3الفخوع الجغخافية، وتزسشت السادة ) امداعجو السجيخ وبالبشج رابع   اثالث  
 االتخترااات والػاجبات التفريمية لألجيدة واإلدارات السختمفة.

لدشة  1661اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  76/6/7669وبتاريخ 
اء فخعيغ لإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية بسجيشتي القشصخة بذأن إنذ 7669

  .بئخ العبجو  شخق الججيجة

لدشة  7119اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  11/1/7666وبتاريخ 
بذأن نقل التبعية الكاممة ألقدام شخشة السدصحات السائية بسجيخيات أمغ  7666

العامة لذخشة السدصحات السائية، مع إنذاء وضيفة القاىخة والجيدة والقميػبية لإلدارة 
 مداعج مجيخ لمسشصقة السخكدية.

لدشة  3113اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  11/1/1117وبتاريخ 
في شأن إنذاء وضيفة مداعج مجيخ جغخافي باإلدارة العامة لذخشة السدصحات  1117

 السائية "مداعج السجيخ لبحيخة السشدلة".

لدشة  71576اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  11/1/1111وبتاريخ 
في شأن إجخاء بعس التعجيالت عمى الييكل التشطيسي لإلدارة العامة لذخشة  1111

السدحصات السائية بإنذاء وضيفة مداعج مجيخ جغخافي بسدسى مداعج السجيخ لسشصقة 
وفخع جغخافي إلدارة سيشاء، وفخعيغ جغخافييغ بسدتػى إدارة بذسال وجشػب سيشاء، 

 البحث الجشائي بسدتػى قدع بسجيشة شخم الذيخ.
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 وأهم ما يميز تمك المرحمة ما يمي: 

الشز عمى تبعية اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية لقصاع األمغ  
مغ قصاع األمغ العام يتزسغ رؤى ججيجة لجور تمظ اإلدارة في  ، بجال  (1)االقترادي

 تحقيق األمغ االقترادي إلى جانب األمغ العام بسفيػمو التقميجي. 

التػسع في االتختراص السكاني لإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية,  
 –حيث اتخترت ألول مخة بتأميغ السشاشق البحخية )ساحل البحخ األبيس الستػسط 

ساحل تخميج الدػيذ والقشاة( وحساية الثخوة الدراعية باإلضافة  –ساحل تخميج العكبة 
 إلى البحيخات الجاتخمية ومجخى نيخ الشيل.

 التػسع في االتختراص الشػعي حيث أابح يذسل ثالثة محاور رئيدة:  

األول: تحقيق األمغ بسفيػمو التقميجي الحي يدتيجف مشع وضبط الجخائع التي تسذ 
 األمغ العام. 

الثاني: تحقيق األمغ االقترادي الحي يدتيجف حساية الثخوة السائية وتخصػط السالحة 
 والثخوة الدراعية. 

 الثالث: تحقيق األمغ البيئي الحي يدتيجف حساية البيئة السائية مغ التمػث. 

إعادة إرساء قػاعج البشاء التشطيسي لإلدارة وإنذاء إدارات نػعية وأقدام ججيجة  
 لتشفيح االتخترااات السػكمة إلييا.

 :1111ما بعج عام  المرحمة الرابعة:

 1113لدشة  1351 اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 3/3/1113بتاريخ 
السقخرات الػضيفية  في شأن رفع مدتػى وحجة وإنذاء وحجات جغخافية وتحجيج

 لإلنذاءات الججيجة بسشصقة سيشاء.
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لدشة  11151اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  15/6/1113وبتاريخ 
بإستبجال مدسى اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية، بسدسى اإلدارة  1113

 العامة لذخشة البيئة والسدصحات.

لدشة  1131جاتخمية رقع اجر قخار الديج وزيخ ال 15/5/1111وبتاريخ 
في شأن إنذاء وضيفة مداعج مجيخ جغخافي باإلدارة العامة لذخشة البيئة  1111

( مشو إنذاء وضيفة مداعج مجيخ جغخافي بسدسي 7والسدصحات يتزسغ في السادة )
إدارات وأقدام البيئة  ا"مداعج السجيخ لجشػب الرعيج" مقخه مجيشة األقرخ ويتبعو فشي  

 مغ مجيخيتي أمغ "قشا وأسػان" واإلدارة العامة لذخشة األقرخ.والسدصحات بكل 

لدشة  79713اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  77/71/1111وبتاريخ 
في شأن إنذاء إضافة اتخترااات لإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات  1111

 وإنذاء وحجات لمبيئة بيا وبسجيخيات األمغ.

لدشة  7311قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع اجر  19/7/1119و بتاريخ 
في شأن إضافة اتختراص إلدارة حساية الثخوة الدراعية باإلدارة العامة لذخشة  1119

 البيئة والسدصحات.

لدشة  7771اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  77/9/1116وبتاريخ 
يدة اتختراص وحجة شخشة البيئة بذسال وغخب الجو  في شأن تعجيل مدسى 1116

 باإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات.

لدشة  7111اجر قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  11/5/1171وبتاريخ 
في شأن إنذاء وحجة لذخشة البيئة والسدصحات بشبق باإلدارة العامة لذخشة  1171

 البيئة والسدصحات.
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 وأهم ما يميز تمك المرحمة ما يمي:

أن استبجال مدسى اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية بسدسى اإلدارة العامة  
لذخشة البيئة والسدصحات قج جاء استجابة لألاػات السصالبة بإنذاء شخشة 

 مغ وزارة الجاتخمية عمى أىسية قزايا البيئة. امتخررة لحساية البيئة، وتأكيج  

وألول مخة إنذاء وحجات  1111لدشة  79713تزسغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  
 لمبيئة باإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات وبسجيخيات األمغ.

 
 المظمب الثاني

 اختراصات شرطة البيئة والمدظحات

( 3)م 7661لدشة  7715تزسغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 
 التفريمية لذخشة البيئة والسدصحات مقدسة إلى اآلتي:  االتخترااات والػاجبات

أوال: األجيدة التابعة لخئاسة اإلدارة: إدارة التفير، إدارة التخصيط والبحػث، قدع 
 العالقات.

 ثاني ا: األجيدة التابعة لشائب السجيخ: قدع األمغ واالنزباط. 

 ثالث ا: األجيدة التابعة لسداعجي السجيخ 

لذئػن األمغ: إدارة البحث الجشائي، إدارة حساية الثخوة  مداعج السجيخ -أ
الدسكية، إدارة حساية البيئة، إدارة حساية الثخوة الدراعية، قدع الستابعة 

 واإلحراء الجشائي. 

مداعج السجيخ لمذئػن اإلدارية والسالية: إدارة الذئػن اإلدارية، إدارة  -ب
  الذئػن السالية، اإلدارة الفشية واليشجسية.
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 مداعج السجيخ لمتجريب والعسميات: إدارة التجريب، إدارة العسميات.  -ج

وقج جخى عمى تمظ االتخترااات بعس اإلضافات والتعجيالت بقخار الديج 
لالىتسام بالجور األمشي لذخشة البيئة  ا؛ ونطخ  1111لدشة  79713وزيخ الجاتخمية رقع 

والسدصحات، لحا يسكغ تشاول االتخترااات العامة واتخترااات اإلدارات التابعة 
لسداعج السجيخ لذئػن األمغ بالتفريل دون اتخترااات باقي اإلدارات األتخخى التي 

 تتزسغ تشطيع العسل باإلدارة.

 :أوال: االختراصات العامة لذرطة البيئة والمدظحات

 1111لدشة  79713أشارت السادة الثانية مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 
بذأن إعادة تشطيع  7661لدشة  7715إلى تعجيل السادة األولي مغ القخار الػزاري رقع 

 اإلدارة العامة لذخشة السدصحات السائية ليكػن عمى الشحػ التالي:

اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات ىي إحجى أجيدة قصاع األمغ 
 االقترادي لػزارة الجاتخمية وتختز بسا يمي: 

وضع سياسة وتخصط حخاسة وتأميغ وحساية السدصحات السائية وتخصػط  
السالحة، وقصاع الثخوة السائية، والخي، وذلظ بالسشاشق الجاتخمية أو البحخية التي يػكل 

اتخمية ميسة تأميشيا، وكحا حساية األراضي والثخوات الدراعية والثخوة الدسكية لػزارة الج
ومػاجية وضبط مرادر التمػث البيئي والعسل عمى تصبيق القػانيغ الستعمقة بيا 

 واتخاذ اإلجخاءات القانػنية حياليا بالتشديق مع الجيات السعشية ومجيخيات األمغ.

لقخارات الستعمقة بحساية البيئة بأنػاعيا العسل عمى تشفيح أحكام القػانيغ وا 
الثالثة، اليػائية والسائية واألرضية وبحساية الحياة البخية والسحسيات الصبيعية، وكحا 

 تمقي الذكاوي والبالغات التي تقجم في ىحا الذأن واتخاذ اإلجخاءات القانػنية حياليا.

السائية أو  التخصيط لسشع وضبط الجخائع التي تدتيجف قصاعات الثخوة 
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الدسكية أو الدراعية أو البيئية أو الرحة العامة، والعسل عمى ضبط مختكبييا 
 بالتشديق مع األجيدة السعشية ومجيخيات األمغ. 

لمقخارات والقػانيغ التي تجتخل في  امتابعة تشفيح األحكام التي ترجر وفق   
 اتختراايا بالتشديق مع األجيدة السعشية.

 (6) ارة البحث الجنائي:: اختراصات إداثاني  

اإلشخاف عمى أعسال مكافحة الجخائع التي تسذ األمغ العام أو تدتيجف  
لمدياسة التي تخسسيا  اقصاع الثخوة السائية بالسدصحات السائية أو الثخوة الدراعية وفق  

 اإلدارة بالتشديق مع األجيدة السعشية بالػزارة ومجيخيات األمغ.

جسع السعمػمات عغ مختكبي الجخائع بالسشاشق السائية والدراعية سػاء ما  
الحيغ يستج نذاشيع ألكثخ مغ  ايسذ األمغ العام أو الثخوة السائية والدراعية تخرػا  

 محافطة ووضع الخصط لمحج مغ نذاشيع. 

تدجيل السجخميغ واألشخاص السذتبو فييع واألشياء التي تترل بالشذاط  
 اإلجخامي.

إجخاء التحخيات في الجخائع التي تسذ األمغ العام أو تدتيجف قصاع الثخوة  
 السائية والدراعية في مجال عسل اإلدارة.

متابعة القزايا حتى أتخخ مخاحميا وبحث أسباب الحفظ والبخاءة وإتخاذ  
 اإلجخاءات السشاسبة في ىحا الذأن. 

السسمػكة لمقصاع العام  مكافحة جخائع األمػال العامة تخااة اتختالس البزائع 
 أو الحكػمة التي يتع نقميا بالعائسات بالتشديق مع األجيدة السعشية. 

 وتزع اإلدارة أقدام: السباحث الجشائية: األمػال العامة، السعمػمات. 
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 (71): : اختراصات إدارة حماية الثروة المائيةاثالث  

تأميغ السدصح السائي وتشفيح القػانيغ والمػائح الخااة بحسايتو, وذلظ  
 بالتشديق مع األجيدة السعشية.

 ضبط الجخائع التي تقع بالسخالفة لقػانيغ حساية الثخوة الدسكية.  

ضبط عسميات تيخيب األسساك لزسان واػليا لمسػاششيغ مغ تخالل السشافح  
 الذخعية. 

 (77): حماية البيئة : اختراصات إدارةارابع  

تأميغ تخصػط السالحة والخي بيجف مكافحة تمػث البيئة بالسشاشق البحخية أو  
 البخية التي يػكل لإلدارة ميسة تأميشيا وذلظ بالتشديق مع األجيدة السعشية. 

 مشع وضبط الجخائع التي تقع بالسخالفة لقانػن الخي والرخف والسالحة.  

ضبط العائسات والػحجات الشيخية التي تمقي بسخمفاتيا بالسجاري السائية،  
 واتخاذ اإلجخاءات القانػنية في مػاجيتيا. 

لدشة  79713كسا تزسشت السادة الثالثة مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 
تعجيل اتخترااات إدارة حساية البيئة باإلدارة العامة لذخشة البيئة  1111

 بإضافة االتخترااات التالية:والسدصحات 

اتخاذ اإلجخاءات الالزمة بالتشديق بيغ أجيدة وزارة الجاتخمية السختمفة والجيات  
السعشية بذئػن البيئة لسػاجية كافة أنػاع التعجي الزار بالبيئة بأنػاعيا وكحلظ بالحياة 

ارات الخااة بيا، البخية والسحسيات الصبيعية والتي تقع بالسخالفة لمقػانيغ والمػائح والقخ 
وكحلظ العسل عمى تشفيح بشػد بخوتػكػل التعاون السػقع بيغ وزارة الجولة لذئػن البيئة 

وزارة الجاتخمية مسثمة في اإلدارة العامة لذخشة البيئة و  مسثمة في جياز شئػن البيئة
 والسدصحات. 
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التشديق بيغ الجيات السعشية بذئػن البيئة ووزارة الجاتخمية لجعع الجور   
الحي تقػم بو أجيدتيا السختمفة في مجال حساية البيئة ومجىا باإلمكانيات الفشية 

 والسادية الالزمة ليا. 

التشديق مع وزارة الجولة لذئػن البيئة وجياز شئػن البيئة بسا يكفل حرػل  
عمى السعمػمات التي تتػافخ بذأن أية احتساالت متػقعة لمكػارث  اوزارة الجاتخمية فػر  

 . اوالطػاىخ البيئية الزارة، ووضع الخصط الالزمة لسػاجيتيا أمشي  

جسع السعمػمات والبيانات الستعمقة بذئػن البيئة والقزايا التي يتع ضبصيا  
جة بيانات لكل ما بالسخالفة لقػانيغ حساية البيئة والسحسيات الصبيعية، وإنذاء قاع

يتعمق بيا بالتشديق مع جياز شئػن البيئة واإلدارة العامة لتكشػلػجيا السعمػمات 
 بالػزارة. 

فحز الذكاوي والبالغات التي تخد عغ مخالفة أحكام القػانيغ والقخارات  
الستعمقة بحساية البيئة والحياة البخية والسحسيات الصبيعية واتخاذ اإلجخاءات القانػنية 

 ذأنيا بالتشديق مع األجيدة السخترة.ب

ويزع القدسيغ اآلتييغ: قدع حساية البيئة السائية ونيخ الشيل، قدع حساية 
 البيئة اليػائية واألرضية.

 (71) : اختراصات إدارة حماية الثروة الزراعية:اخامد  

مشع وضبط الجخائع التي تدتيجف السداس بالخقعة الدراعية مغ تجخيف  
 وتعجي بالبشاء.  وتبػيخ

 مخاقبة نذاط مرانع الصػب السصػرة وضبط كافة الػقائع السخالفة لمقانػن.  

مشع وضبط الجخائع التي تدتيجف االستيالء عمى األراضي الدراعية   
 السدترمحة السسمػكة لمجولة.
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مشع وضبط ضاىخة حميج األقصان السخالفة وما يختبط بيا مغ ترشيع دواليب  
ة أو حيازة األقصان الدىخ والذعخ وبحرة القصغ الستخجاميا في األعالف الحميج األىمي

 لمقػانيغ والقخارات السشطسة لحلظ.  اوذلظ وفق  

 –ضبط ومشع التجاول غيخ السذخوع في مدتمدمات اإلنتاج الدراعي )مبيجات  
 سساد(  – بحور

والقخارات مكافحة عسميات ترشيع عمف الحيػانات التي تتع بالسخالفة لمقػانيغ  
 السشطسة ليا. 

التفتير عمى السشاشق وأماكغ تخبية دودة الحخيخ وضبط السخالفات السجخمة  
 وتزع اإلدارة: قدع حساية األراضي الدراعية، قدع حساية الثخوة الدراعية. .اقانػن  

لدشة  7311كسا تزسشت السادة األولى مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  
 ص التالي:إضافة اإلتخترا 1119

اتخاذ اإلجخاءات التي مغ شأنيا السعاونة في تشفيح أحكام الباب الخابع مغ  
والخااة  1111لدشة  11قانػن حساية السمكية الفكخية الرادر بالقانػن رقع 

باألاشاف الشباتية، وضبط السخالفات التي تقع في ذلظ الذأن بالتشديق مع األجيدة 
 السعشية داتخل الػزارة وتخارجيا.

 (73) : اختراصات قدم المتابعة واإلحراء الجنائي:اسادس  

 مخاقبة الشذاط اإلجخامي وراج معجالت الحػادث الجشائية.  

 مخاجعة تقاريخ الحػادث الجشائية لمػقػف عمى جيػد رجال األمغ فييا. 

متابعة القزايا السيسة حتى اتخخ مخاحميا، وبحث أسباب البخاءة أو الحفظ  
 فييا واتخاذ الحمػل السشاسبة في ىحا الذأن. 

جسع البيانات واإلحراءات عغ الجخائع وتبػيبيا وتحميميا لالستعانة بيا في  
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 أعسال السكافحة. 

لجولة واتخاذ تمقي التقاريخ الخااة باالتيامات السشدػبة إلى العامميغ با 
 اإلجخاءات الالزمة حياليا.

 المبحث الثاني

 جههد أجهزة الذرطة في حماية مياه نهر النيل من التمهث

حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث ىي إحجى الػضائف األساسية لػزارة الجولة 
لذئػن البيئة، وىي وضيفة ال تختز بيا وزارة الجولة لذئػن البيئة دون غيخىا مغ 

الجولة، بل تذارك في ذلظ العجيج مغ أجيدة الجولة كل بحدب اتخترااو، كسا أجيدة 
تذارك بعس أجيدة الذخشة في حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل التعاون 
مع األجيدة الحكػمية وغيخ الحكػمية أو مغ تخالل قياميا في ضبط مخالفات تمػيث 

 مياه نيخ الشيل.

ء عمى جيػد أجيدة الذخشة في حساية مياه في ضػء ذلظ يسكغ إلقاء الزػ 
نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل عخض جيػد التعاون مع األجيدة الحكػمية وغيخ 

 الحكػمية "مصمب أول" وجيػد ضبط مخالفات تمػيث مياه نيخ الشيل "مصمب ثان".

  
 المظمب األول

 جههد التعاون مع األجهزة الحكهمية وغير الحكهمية

تقػم اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات بجورىا في حساية مياه نيخ الشيل 
مغ التمػث بالتعاون مع الػزارات السعشية وبعس األجيدة والسؤسدات التي تؤدي دورىا 

 في حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث. 
 حػ التالي:تتعجد مجاالت التعاون عمى الش أوال: جههد التعاون مع الهزارات المعنية:
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 (71) مجاالت التعاون مع وزارة المهارد المائية والري: -7

السخور عمى نيخ الشيل والسجاري السائية لزبط السخالفات التي تقع  
بالسخالفة لمقانػن، واتخاذ اإلجخاءات القانػنية حياليا بالتشديق مع إدارة الخي 

 السخترة.

د السائية والخي لستابعة التدام تذكيل مجسػعات عسل بالتشديق مع وزارة السػار  
السشذآت والسرانع والعائسات السرخح ليا برخف السخمفات الدائمة السعالجة، وفي 

 حالة وجػد مخالفة لمقانػن يتع إثباتيا مغ جانب مدئػل الخي في تقخيخ فشي يػضح 

فيو اسع السشذأة ونػع التمػث أو التعجي ومكانو، ويقجم التقخيخ لمزابط 
لحي يقػم بجوره بتحخيخ السحزخ الالزم ضج السخالف وإرسالو لقدع أو مخكد السخافق ا

 الذخشة التابع لو الػاقعة.

وقف التعجيات عمى شػاشئ نيخ الشيل والسجاري السائية، وإتخصار إدارة الخي  
 التخاذ اإلجخاءات القانػنية واسترجار قخارات اإلزالة بذأنيا. االسعشية بالػاقعة تسييج  

السذاركة في تشفيح قخارات إزالة التعجيات عمى نيخ الشيل التي ترجر مغ  
 وزارة السػارد السائية والخي بعج إجخاء الجراسة األمشية الالزمة لتشفيحىا.

اتخاذ اإلجخاءات القانػنية ضج السشذآت أو العائسات التي يخد بذأنيا تقخيخ  
 يفيج مخالفتيا لمقانػن.  فشي مغ السختريغ بػزارة السػارد السائية والخي 

تمقي السحاضخ السحخر بسعخفة ميشجسي الخي السسشػحيغ افة مأمػر  
الزبط القزائي بذأن السخالفات التي تقع في دوائخ اتختراايع، وذلظ لقيجىا 

 والعخض عمى الشيابات السخترة. 
 (75): مجاالت التعاون مع وزارة الرحة -1

مغ أداء دورىا في أتخح العيشات مغ  تسكيغ األجيدة الفشية بػزارة الرحة 
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العائسات والسشذآت السختخز ليا بالرخف عمى السجاري السائية لمتأكج مغ مصابقتيا 
 لمسعاييخ السحجدة. 

استكبال نتائج تحميل العيشات التي تجخي بسعامل وزارة الرحة، واتخاذ  
 ة.اإلجخاءات القانػنية ضج السدئػليغ عغ السشذآت أو العائسات السخالف

استجعاء الفشييغ بػزارة الرحة ألتخح العيشات الالزمة مغ أي مشذأة أو عائسة  
يذتبو في قياميا بسخالفة شخوط التختخيز برخف السخمفات الدائمة عمى السجاري 

 السائية ,

وذلظ تخالل السخورات الجورية أو الحسالت التي تقػم بيا قػات اإلدارة عمى 
 السدصح السائي.

جيات وبالغات وشكاوي السػاششيغ بذأن التعجيات تمقي إتخصارات ال 
ومرادر التمػث عمى نيخ الشيل، والسجاري السائية وفحريا بالتشديق مع الجيات 

 الفشية بػزارتي السػارد السائية والخي، والرحة واتخاذ اإلجخاءات القانػنية بذأنيا.

 (79) :مجاالت التعاون مع وزارة الدولة لذئهن البيئة -3

وزارة الجولة لذئػن البيئة في أعسال الخاج البيئي لسرادر التمػث مذاركة  
بشيخ الشيل وأتخح العيشات مغ مشاشق متفخقة، واتخاذ اإلجخاءات الفػرية لػقف مرادر 

 التمػث.

وزارة الرحة و  الكيام بحسالت مذتخكة مع السختريغ بجياز شئػن البيئة 
لتدام السشذأت والعائسات لخاج وضبط مرادر تمػث نيخ الشيل، والتأكج مغ ا

السختخز ليا بالرخف عمى السجاري السائية بالزػابط السحجدة واتخاذ اإلجخاءات 
 القانػنية ضج أية مخالفات.

وقج أثسخت الجيػد السذتخكة لإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات وجياز  
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في سبتسبخ ع بخوتػكػل تعاون شئػن البيئة بػزارة الجولة لذئػن البيئة عغ تػقي
 تزسغ التدام الصخف األول بسا يمي:  (71)1113

تػفيخ السقار الالزمة إلنذاء وحجات شخشة البيئة والسدصحات عمى مدتػى  
 الجسيػرية عمى أن تعصي األولػية لمسباني السقامة بالفعل والتابعة لمصخف األول.

تجعيع وحجات شخشة البيئة السدتحجثة بالتجييدات السادية مغ االثاثات  
واألجيدة الفشية ووسائل االنتقال وكل ما يمدم مغ اإلمكانيات الستاحة السصمػبة 

 لشيػضيا بالسيام والتكميفات الستفق عمييا.

 تجبيخ االعتسادات السالية الالزمة لتحفيد العامميغ بػحجات شخشة البيئة.  

ييغ مشدق عام يكػن مدئػال عغ التشديق مع اإلدارة العامة لذخشة البيئة تع 
 والسدصحات ضسان ا لججية األداء.

تجبيخ الشفقات الالزمة وتكميف الحسالت والسأمػريات التي تتع في ىحا  
 السجال.

 والتزام الظرف الثاني بما يمي: 

  وكل ما يمدم  عامميغ( –جشػد  –أفخاد  –تػفيخ العشرخ البذخي مغ )ضباط
 لتذغيل تمظ الػحجات.

  العسل عمى استرجار القخارات الالزمة إلنذاء وحجات الذخشة السقتخحة إلنفاذ
 ىحا البخوتػكػل.

 (71) كما اتفق الظرفان عمى اآلتي:

  يتػلي جياز شئػن البيئة بالتشديق مع اإلدارة العامة لذخشة البيئة
ية محمية أو تخارجية لمزباط والسدصحات )إدارة التجريب( وضع بخامج تجريب

والعامميغ في ىحا السجال لمػاػل باالداء ألعمى السدتػيات عمى أن يتحسل 



 حازم دمحم شکري الباحث/                    دور شرطة البيئة والمدظحات في حماية مياه نهر النيل من التمهث 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 585 

 الجياز تكمفة التجريب الالزمة.

  كافة األعسال والسعمػمات الشاجسة عغ ىحا البخوتػكػل والستبادلة بيشيسا ال
 يجػز ألية جية تخارجية االشالع عمييا إال بعج مػافقتيسا كتابة. 

  يزع الصخفان تخصة سشػية لمتفتير والحسالت والسالحقة القانػنية تجرج ضسغ
 لالحتياجات السصمػبة واإلمكانيات الستػافخة.  اتخصتيا الدشػية وفق  

  تذكيل لجشة مذتخكة مغ الصخفيغ لستابعة تشفيح ىحا البخوتػكػل وحل أي
 تخالفات قج تشذأ حال إعسالو.

  مغ تاريخ التػقيع عميو، ويجػز أن  ااعتبار  مجة العسل بيحا البخوتػكػل عامان
ما لع يخصخ أحج الصخفيغ الصخف اآلتخخ  ايججد لسجد أتخخى مساثمة تمقائي  

 بخغبتو في عجم التججيج.
 : جههد التعاون مع المحافظين ووحدات اإلدارة المحمية: اثاني  

يتػلي السحافطػن بحكع مػاقعيع اإلشخاف عمى حساية مياه نيخ الشيل مغ 
بالحػادث ذات األىسية التخاذ التجابيخ  اتمػث، ويمتدم مجيخ األمغ بإتخصاره فػر  ال

 الالزمة بذأنيا باالتفاق بيشيسا.

بتخػيل بعس  7669لدشة  7353وقج أاجر الديج وزيخ العجل القخار رقع 
وحجات اإلدارة السحمية افة مأمػر الزبط القزائي و  العامميغ بجياز شئػن البيئة

والئحتو  7661لدشة  1ائع التي تقع بالسخالفة ألحكام قانػن البيئة رقع بالشدبة لمجخ 
 (76).التشفيحية

 : جههد التعاون مع األجهزة غير الحكهمية:اثالث  

عمى أنو "لكل مػاشغ  7661لدشة  1( مغ قانػن البيئة رقع713تشز السادة )
 ألحكام ىحا القانػن".أو جسعية معشية بحساية البيئة الحق في التبميغ عغ أية مخالفات 
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بإاجار  7665لدشة  331( مغ قخار رئيذ الػزراء رقع 95وتشز السادة )
عمى أنو "يجػز لكل مػاشغ أو جسعية  7661لدشة  1الالئحة التشفيحية لمقانػن رقع 

معشية بحساية البيئة المجػء إلى األجيدة اإلدارية والقزائية السخترة بغخض تشفيح 
 ما ورد بيحه الالئحة". أحكام قانػن البيئة و 

لدشة  11وبالخغع مغ وجػد نرػص مذابية لتمظ الشرػص بالقانػن رقع 
إال أن ذلظ ال يسشع مأمػري الزبط القزائي مغ رجال الذخشة مغ تمقي  7611

التبميغات والذكاوي التي تخد إلييع مغ السػاششيغ والجسعيات السعشية بحساية البيئة 
مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية حيث أشارت إلى أنو يجب ( 11لشز السادة ) ااستشاد  

عمى مأمػري الزبط القزائي أن يقبمػا التبميغات والذكاوي التي تخد إلييع بذأن 
إلى الشيابة العامة، ويجب عمييع وعمى مخوؤسييع أن  االجخائع، وأن يبعثػا بيا فػر  

ييل تحقيق الػقائع التي يحرمػا عمى جسيع اإليزاحات ويجخوا السعايشات الالزمة لتد
تبمغ إلييع، أو التي يعمشػن بيا بأي كيفية كانت، وعمييع أن يتخحوا جسيع الػسائل 
التحفطية الالزمة لمسحافطة عمى أدلة الجخيسة، ويجب أن تثبت جسيع اإلجخاءات التي 
يقػم بيا مأمػرو الزبط القزائي في محاضخ مػقع عمييا مشيع يبيغ بيا وقت اتخاذ 

اء ومكان حرػلو، ويجب أن تذسل تمظ السحاضخ زيادة عمى ما تقجم تػقيع اإلجخ 
الذيػد والخبخاء الحيغ سسعػا، وتخسل السحاضخ إلى الشيابة العامة مع األوراق 

 واألشياء السزبػشة.
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 المظمب الثاني

 جههد ضبط مخالفات تمهيث مياه نهر النيل

 :أوال: جههد شرطة البيئة والمدظحات

اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات وفخوعيا الجغخافية أسفخت جيػد 
التعجي عميو تخالل الفتخة و  بسجيخيات األمغ في مػاجية مرادر تمػيث مياه نيخ الشيل

 عغ اآلتي: 1176حتى عام  1179مغ عام 
القاء مخمفات،  1911( قزية مشيا )5917تع ضبط عجد ) :4238عام 

 نذاءات مخالفة بحخم الشيخ (.إقامة إ 7151 ،تعجي بالخدم 7111

حخم و  تعجيات متشػعة مقامة بجون تختخيز عمى شػاشيء 3111تع إزالة  
 رسػ مخالف لعائسات سياحيةو  مخاسي( -مذاتل  –عذر  –مشازل  –الشيخ )مباني 

 (11) .مخاكب ندىةو 

إلقاء مخمفات،  7631( قزية مشيا ) 1131تع ضبط عجد ) :4239عام 
 إقامة إنذاءات مخالفة بحخم الشيخ (. 7111 ،تعجي بالخدم 7151

حخم و  تعجيات متشػعة مقامة بجون تختخيز عمى شػاشيء 31371تع إزالة  
 رسػ مخالف لعائسات سياحيةو  مخاسي( -مذاتل  –عذر  –مشازل  –الشيخ )مباني 

 (17) .مخاكب ندىةو 
إلقاء مخمفات،  1773( قزية مشيا ) 1751تع ضبط عجد ) ::423عام 

 إقامة إنذاءات مخالفة بحخم الشيخ (. 7711 ،تعجي بالخدم 111

حخم و  تعجيات متشػعة مقامة بجون تختخيز عمى شػاشيء 77175تع إزالة  
 رسػ مخالف لعائسات سياحيةو  مخاسي( -مذاتل  –عذر  –مشازل  –الشيخ )مباني 

 (11) .مخاكب ندىةو 
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القاء مخمفات،  1775( قزية مشيا ) 1755تع ضبط عجد ) :;423عام 
 إقامة إنذاءات مخالفة بحخم الشيخ (. 7711 ،تعجي بالخدم 671

حخم و  تعجيات متشػعة مقامة بجون تختخيز عمى شػاشيء 1756تع إزالة  
 رسػ مخالف لعائسات سياحيةو  مخاسي( -مذاتل  –عذر  –مشازل  –الشيخ )مباني 

 (13) .ندىةمخاكب و 

 :وتذير اإلحرائيات الدابقة إلى النتائج االتية

,كان سببو  1171الخسػ السخالف عام و  زيادة عجد إزاالت التعجيات الستشػعة 
 الحسمة القػمية إلزالة التعجيات عمى مياه نيخ الشيل بخعاية الديج رئيذ الجسيػرية

 31371أسفخ عغ عجد ذلظ لتكاتف جسيع اجيدة الجولة لسػاجية ىحا االمخ مسا و 
إزالة اي  11317التي لع تتجاوز  1176، 1171، 1179إزالة بالسقارنة بأعػام 

 .% عغ مجسػع الدشػات األتخخى 35بإجسالي زيادة 

إلى  1171عجد قزايا التعجي بالخدم قج تشاقز بعج الحسمة القػمية عام  
 . 1176في عام  671و 1171قزية في عام  111

ذأت بجون تختخيز بحخم الشيخ قج تشاقز بعج الحسمة عجد قزايا إقامة مش 
 . 1176في عام  7711و 1171قزية في عام  7711إلى  1171القػمية عام 

لحلظ يخى الباحث أن تػجيو الجيػد ألجيدة الجولة السختمفة لزبط قزايا  
 .االعتجاء عمى مياه نيخ الشيل ىي الدبيل لحساية شخيان الحياة في مرخو  التمػث

غع مغ السؤشخات الجيجة التي تفخزىا تمظ اإلحرائيات إال إن الباحث وبالخ  
، يتزسغ (11)يخى: أنو يسكغ تفعيل جيػد اإلدارة مغ تخالل إعجاد دليل عسل لإلدارة 

البشاء التشطيسي لإلدارة واالتخترااات التفريمية ليا والقػانيغ التي يعسل الزباط مغ 
في ضل تعجد اتخترااات اإلدارة  –مو تخالليا، فمكي يدتصيع الزابط أن يباشخ عس
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يجب أن يتعخف عمى األفعال السادية التي يجخميا القانػن، واألسباب القانػنية التي  –
دعت إلى تجخيع تمظ األفعال، ومحل كل جخيسة، والقرج الجشائي السصمػب لسعاقبة 

يقػم  الجاني، وشخق وأساليب إثبات ىحه األركان في حالة تػافخىا, ذلظ ألن أي عسل
بو الزابط البج أن يشتيي في شكل إجخاء قانػني يعخض عمى سمصات التحقيق 

مغ جسيع الشػاحي القانػنية ,فإن الجيػد  اوالسحاكسة فإن لع يكغ ىحا اإلجخاء سميس  
السبحولة في مجال ضبط الجخائع لغ يكػن ليا نتيجة مؤثخة، وبحلظ يزيع اليجف مغ 

 فمدفة العقاب.

دليل العسل أمثمة لبعس القزايا التي تع ضبصيا  كسا يسكغ أن يتزسغ
 واإلجخاءات القانػنية التي تست في سبيل الزبط.

 : جههد أجهزة الذرطة األخرى:اثاني  

: يختز بأجزاء من نهر النيل ادور أقدام ومراكز الذرطة المخترة مكاني   -3
بجسيع  امأمػري الزبط القزائي العامميغ في األقدام ومخاكد الذخشة نػعي  

، ويتستعػن جسيعيع برفة مأمػري (15) بجوائخ اتختراايع االجخائع، ومكاني  
لحا يقػمػن ببعس السيام في مجال حساية مياه نيخ الشيل  (19)،الزبط اإلداري 

 النحه التالي:مغ التمػث عمى 

  الكيام بالحسالت والجوريات التي تدتيجف التأكج مغ التدام السػاششيغ والسشذآت
 نيخ الشيل بعجم تمػيث مياه نيخ الشيل. السصمة عمى

  ضبط جسيع جخائع تمػيث مياه نيخ الشيل واتخاذ اإلجخاءات القانػنية الالزمة
 حياليا.

  معاونة األجيدة الحكػمية في تشفيح قخارات اإلزالة لمتعجيات عمى شػاشئ
 وجدػر نيخ الشيل.
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  دور شرطة المرافق: -4

مجيخات األمغ وال يػجج جياز فشي  إدارات أو أقدام شخشة السخافق تتبع
مخكدي يذخف عمى أعساليا، وتختز بتشفيح القػانيغ الستعمقة بالشطافة العامة والسحال 
السقمقة لمخاحة والسزخة بالرحة والتمػث الشاتج مغ الباعة الجائميغ بالصخق العامة، 

 وتشطيع نقل الحبائح وتمػيث األغحية.

  ما يمي:مياه نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل  ولذخشة السخافق دور ميع في حساية

  م السعجل بالقانػن 7691لدشة  31تشفيح القػانيغ والمػائح ومشيا القانػن رقع
( 1في شأن الشطافة العامة والحي يتزسغ في السادة ) 7611لدشة  716رقع 
 حظر ارتكاب بعض األعمال منها:مشو 

 بذ أو الخزخوات أو غيخىا في االستحسام أو غدل األدوات السشدلية أو السال
الفدكيات أو الشافػرات وكحلظ في مجاري السياه العامة إال في األماكغ 
السخررة لحلظ، غدل الحيػانات والعخبات والسخكبات في األماكغ غيخ 
السخررة ليحا الغخض، قزاء الحاجة في األماكغ غيخ السخررة ليحا 

 الغخض )دورات السياه(.

  م بذأن الصخق العامة والحي يتزسغ حطخ 7691لدشة  11وكحا القانػن رقع
ارتكاب بعس األعسال مشيا: إغخاق الصخق بسياه الخي أو الرخف، وضع 

 القاذورات بالصخق. 

  السخور عمى الكازيشػىات والسباني السقامة عمى ضفاف الشيل لمتأكج مغ قياميا
 (11).بإجخاء الرخف الرحي مغ تخالل الذبكات الخئيدة

 ال التشقيب أو الحفخ أو البشاء أو اليجم أو نقل ما يشتج عشيا مغ مخاقبة أعس
 وتخااة القخيبة مغ مجخى نيخ الشيل. (11)،مخمفات أو أتخبة
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  التعاون مع أجيدة اإلدارة السحمية في مجابية األنذصة السخالفة التي تقام عمى
 (16).ضفاف نيخ الشيل وتؤدي إلى تمػيثو

 قصط الزالة والتخمز مشيا بصخيقة آمشة الكيام بحسالت إلعجام الكالب وال
 والتي قج يتدبب إلقائيا في نيخ الشيل إلى تمػيث مياىو. 

عمى أعسال إدارات  اويخى الباحث: أىسية إنذاء جياز فشي مخكدي يذخف فشي  
وأقدام السخافق بسجيخيات األمغ، بيف تػحيج الجيػد واالرتقاء بالسدتػي الفشي لمعامميغ 

 ذلظ بسا ال يخمف بالتبعية اإلدارية لسجيخيات األمغ.بذخشة السخافق، و 

 دور مرمحة الحماية المدنية وإدارات وأقدام الحماية المدنية بمديرات األمن:  -5

تختز بالخقابة عمى السشذآت الرشاعية في مجاالت األمغ الرشاعي 
الترخف وإجخاءات الػقاية مغ أتخصار الحخيق، وأضيفت إلييا الخقابة البيئية مغ حيث 

ولذخشة الحساية السجنية  (31)،لمذخوط السحجدة بالقانػن  افي السخمفات الرشاعية وفق  
 دور ىام في حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل ما يمي: 

  اإلشتخاك في إعجاد وتشفيح تخصة مػاجية الكػارث البيئية، ومباشخة عسميات
البيئي الشاجع عغ ىحه  اإلنقاذ وتقجيع السعاونة الالزمة إلزالة الزخر

 (37).الكػارث

  التفتير عمى العائسات والػحجات الشيخية لمتأكج مغ تػافخ وسائل التأميغ ضج
 (31)أتخصار الحخيق. 

 .تأميغ نقل وتجاول السػاد الخصخة وتخااة التي تتع بسجخى نيخ الشيل 

  مخاقبة السشذأت الخااة بسعالجة الشفايات الخصخة والتخمز مشيا وتخااة
 بة مغ نيخ الشيل.القخي

  مخاقبة نذاط القائسيغ عمى إنتاج أو تجاول السػاد الخصخة والتأكج مغ اتخاذىع
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 (33).جسيع االحتياشات الالزمة لعجم السداس بالبيئة

  مجابية أتخصار الحخيق لمعائسات والػحجات الشيخية سػاء كان سبب الحخيق
أو عغ إىسال وسػاء حجث الحخيق حال سيخىا في نيخ الشيل أو حال  اعسجي  

 تػاججىا أمام السخاسي الشيمية.

 : دور اإلدارة العامة لذرطة الدياحة واآلثار -6

تختز تمظ اإلدارة بتأميغ السشذآت الدياحية واألثخية، وتقػم بجور ميع في 
 مجال حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل اآلتي: 

مخاقبة تشفيح اإلشتخاشات والسعاييخ البيئية السصمػبة لمترخيح بشذاط الفشادق  
 (31) الدياحية العائسة والسصاعع العائسة بشيخ الشيل.

تختز اإلدارة مع غيخىا مغ أجيدة الذخشة السعشية بزبط جخائع تمػيث مياه  
 (35).سات الدياحيةوالتي تقع مغ العائ 7611لدشة  11نيخ الشيل الػاردة بالقانػن رقع 

 دور اإلدارة العامة لذرطة النقل والمهاصالت:  -7

  تختز اإلدارة وفخوعيا بسخاقبة تشفيح القػانيغ في وسائل الشقل، وتقػم بجور
 في مجال حساية مياه نيخ الشيل مغ التمػث مغ تخالل اآلتي:  ميع

  الشيل مغ التمػث مخاقبة تشفيح القػانيغ والمػائح التي تتزسغ حساية لسياه نيخ
 بػسائل الشقل الشيخي.

 شتخاشات والسعاييخ البيئية السصمػبة مخاقبة التدام وسائل الشقل الشيخي باال
 لمترخيح بشذاشيا.
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التهصياتو  النتائج  

  :النتائج :أوال  

 ثالذـخشة البيئـة والسدـصحات عمـى ثدارة العامـة ليذـسل البشـاء التشطيسـى لـإل -3
ة إدارة حساي –إدارة حساية البيئة  –إدارت نػعيـة ىى " إدارة حساية الثخوة الدسكية 

تختراص اادر بقخار وزارى ويشقدع السدتػى الثخوة الدراعية " ولكـل مشيا ا
 :اإلشخافى لإلدارة الى مجيخ عـام اإلدارة ونائب السجيخ ومداعجى السجيخ وىع

 .دارات الشػعيةعمى اإللألمغ وىػ الحى يذخف مداعج السجيخ  -

 .دارية والساليةمداعج السجيخ لمذئػن اإل -

 .مداعج السجيخ لمتجريب -

 .مداعج السجيخ لمسشصقة السخكدية -

 .ة سيشاءقمداعج السجيخ لسشص -

 .مداعج السجيخ لبحيخة السشدلة -

 .مداعج السجيخ لسشصقة جشػب الرعيج -

عـجا أقدـام السشصقـة السخكديـة ومشصقـة  اإداري  ال تتبع اإلدارة قدام الجغخافية األ -1
  .مغ السخترةمجيخيات األ اقدام بالجسيػرية تتبع إداري  انسا باقى األ ,سـيشاء

تـع إنذـاء وحـجات لمبيئـة بجسيـع أقدـام شـخشة السدـصحات عمـى مدـتػى الجسيػريـة  -3
 .لبخوتػكػل التعاون السػقع مع جياز شئػن البيئة اح  تشفيـ

والػاجبات التفريمية الػرادة بقخاري الديج وزيخ  تختراااتاالويخي الباحث أن  -1
قج ألقت عمى كاىل  1111لدشة  79713و ،7661لدشة  77151الجاتخمية رقع 
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 التدامات وأعباء ال تختز بيا وفق  العامة لذخشة البيئة والسدصحات ا اإلدارة
 لقانػن ىيئة الذخشة.

السحجدة إلدارة حساية الثخوة الدراعية التابعة لإلدارة العامة  تختراااتاالومثال ذلظ: 
لتدامات تزسشت العجيج مغ اال تختراااتااللذخشة البيئة والسدصحات، تمظ 

التي تختز بيا وزارة الدراعة، ويقػم مػضفػىا بستابعة تشفيحىا، وىؤالء السػضفػن 
بعس مشيع افة مأمػر لجييع الخبخات الفشية والعسمية لستابعة تشفيحىا ولجى ال

 الزبط القزائي لزبط الجخائع التي تطيخ ليع.

 1171عمـى نيـخ الشيـل عـام  ت اإلدارة فى تشفيح إزاالت التعجيزيادة مجيػدا -5
إلزالة التعجيات عمى مياه نيخ الشيل بخعاية الديج رئيذ نتيجـة الحسمة القػمية 

  .الجسيػرية
 :التهصيات: اثاني  

ـى يسكـغ دارة العامـة لذـخشة البيئـة والسدـصحات حتالتشطيسـى لـإل تعجيل الييكل -3
 :اية البيئة وذلظ عمى الشحػ التاليحس تفعيـل وزيـادة دورىا في

دارة العامــــة لذــــخشة البيئــــة والسدــــصحات لــــإلقدــــام شــــخشة ــــل التبعيــــة الكاممــــة ألنق -
ت بكامـل إمكانياتيـا البذـخية والساديـة مـع إنذـاء أقدـام لذـخشة البيئــــة والسدصحا

البيئـة والسدـصحات وذلظ فى محافطات البحخ األحسخ والػادى الججيج ومخسى 
  .مصخوح والدػيذ

 ادارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات وليذ مخكد  إنذاء معيج لمتجريب باإل - 
دارة " حساية ليذسل التجريب عمى كافة مجاالت عسل اإل ,فقطلمتـجريب البحـخى 

ضــافة الــى التــجريب ايــة الثــخوة الدراعيــة " باإلحس –حساية الثخوة الدـسكية  –البيئة 
البحــخى عمــى المشذــات وأعســال القيــادة والرــيانة مــع تعــجيل الســشيج الخــاص 

تمػث البيئة مع  السػجػدة في يتػاكــب مــع السدـــتججات تــىبفخقــة حسايــة البيئــة ح
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 .إضافة مادة لمتفتير البيئى عمى السشذأت

 :لـى قدـسيغوأفخاد إدارة حساية البيئة مع االلتـدام بتقدـيع اإلدارة إزيادة عجد ضباط  - 

ية البيئة اليػائ والثانى قدع حساية ,ول قدـع حساية البيئة السائية ونيخ الشيلاأل 
تخخ ىػ قدع حساية الصبيعة والخاص بالسحسيات مع إضافة قدع ا ،رضيةواأل

 .الصبيعية

السجيخ( عقب نقل تبعية األقدام الجغخافية  )مداعجىشخافى يتع تعجيل السدتػى اإل - 
 لإلدارة.

دارة " كـان ذلـظ متبـع فـى التدـعيشات مـغ القـخن الساضـى يـتع إعـجاد دليـل عسـل لـإل - 
يقيـا وشـخح لكافـة دارة مـع كيفيـة تصبـسل القػانيغ التى تعسـل بيـا اإل" يذ

وأن يتع دارة رات الشػعية مع نبحة عغ تاريخ اإلدااإلدارة وتخااـة اإل اتخترااات
 .دارة ىـحا الـجليلتدـميع كـل ضـابط فـى اإل

تأميغ قيام ىؤالء حث: أن يكػن دور الذخشة في مجال حساية البيئة ويخي البا -1
ة لستابعة تشفيح لسا لجييع مغ الخبخات الفشية والعسميالسػضفيغ أثشاء أداء دورىع 

  .لييع بقػة القانػن السيام السػكمة إ

مع التأكيج عمى أن قيام ىؤالء السػضفيغ التابعيغ لػزارات وأجيدة أتخخى 
داري السػكمة إلييع ال يتعارض مع سمصة مأمػري الزبط اإل تختراااتاالب

 في ىحا السجال. اوالقزائي مغ رجال الذخشة في مشع الجخائع التي تطيخ عخض  

قزايا  يخى الباحث أن تػجيو الجيػد ألجيدة الجولة السختمفة لزبط كحاو  - -3
 .دبيل لحساية شخيان الحياة في مرخاإلعتجاء عمى مياه نيخ الشيل ىي الو  التمػث
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 الههامش

 

 م. 7617نػفسبخ سشة  77تابع )ب( في  15الجخيجة الخسسية، العجد  (7)
، 1111لػاء د. االح ىاشع جسعة: البيئة ودور الذخشة في حسايتيا، بجون دار نذخ،  (1)

 .791ص
رسالة ،األمشية لسياه نيخ الشيل مغ التمػثو  الحساية القانػنية :مقجم/ ايسغ سعج الجيغ عبج الخحيع (3)

ص  ،1171عام ،دكتػراة في عمػم الذخشة مقجمة إلي كمية الجراسات العميا بأكاديسية الذخشة
313. 

في شأن إعادة تشطيع اإلدارة  7661لدشة  7715( مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 7مادة ) (1)
 السائية. العامة لذخشة السدصحات

 في شأن إعادة تشطيع اإلدارة 7661لدشة  7715( مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع 7مادة ) (1)
 العامة لذخشة السدصحات السائية.

د. عبج هللا دمحم العذخي: دور الذخشة في تحقيق األمغ البيئي، بحث مقجم بالشجوة العمسية الثانية  (5)
واألربعيغ بعشػان أمغ وحساية البيئة، أكاديسية نايف العخبية لمعمػم األمشية، الخياض في الفتخة 

 . 316، ص7669أكتػبخ  79-71مغ 
األعسال اآلتية: فقخة )أ( االستحسام أو غدل ( أنو "يحطخ ارتكاب أي مغ 1ورد بالسادة ) (9) 

كحلظ في و  األدوات السشدلية أو السالبذ أو الخزخوات أو غيخىا في الفدكيات أو الشافػرات
 .. "..مجاري السياه العامة إال في األماكغ السخررة لحلظ

سياه األال ىػ تػلي قػات حخس الحجود ميسة تصبيق القػانيغ في الذػاشئ البحخية وال (1) 
مغ ذلظ تتػلي اإلدارة العامة لذخشة البيئة  اشبيعية لمجولة واستثشاء   ااإلقميسية باعتبارىا حجود  

والسدصحا ميسة تصبيق القػانيغ في السشاشق البحخية السػكل لػزارة الجاتخمية ميسة تأميشيا وذلظ 
 ، إلتفاقية الدالم مع إسخائيل اتشفيح  

الزبط القزائي واإلداري في تفعيل قانػن حساية البيئة  د/ إيياب فؤاد الحجاوي: دور سمصات
السرخي، رسالة دكتػراه الفمدفة في عمػم البيئة مقجمة إلى معيج الجراسات والبحػث البيئية، 

 .711، ص1111جامعة عيغ شسذ، عام  
 .7613لدشة  117قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  (1) 
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 . 7661لدشة  7715يج وزيخ الجاتخمية رقع وردت بالسادة الثالثة مغ قخار الد (6) 
 .7661لدشة  7715وردت بالسادة الثالثة مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  (71) 
 .7661لدشة  7715وردت بالسادة الثالثة مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  (77) 
 . 7661لدشة  7715وردت بالسادة الثالثة مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  (71) 
 .7661لدشة  7715وردت بالسادة الثالثة مغ قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  (73) 
 .751، 716د. إيياب فؤاد الحجاوي، مخجع سابق، ص (71) 
 .757، 751د. إيياب فؤاد الحجاوي: مخجع سابق، ص (75) 
 .757ب فؤاد الحجاوي: مخجع سابق، صد. إييا (79) 
بخوتػكػل تعاون مذتخك بيغ جياز شئػن البيئة بػزارة الجولة لذئػن البيئة واإلدارة العامة  (71) 

 .1، 7، ص1113لذخشة البيئة  والسدصحات بػزارة الجاتخمية، غيخ مشذػر، سبتسبخ 
لذئػن البيئة واإلدارة العامة بخوتػكػل تعاون مذتخك بيغ جياز شئػن البيئة بػزارة الجولة  (71) 

 .1، 7لذخشة البيئة والسدصحات بػزارة الجاتخمية، مخجع سابق، ص
 .17دمحم كسال بيمػل تخميل، مخجع سابق، ص (76) 
 .1171تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات عام  (11) 
 .1171البيئة والسدصحات عام تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة  (17) 
 .1176تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات عام  (11) 
 .1111تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات عام  (13) 
البيئة تبيغ عجم وجػد دليل عسل لإلدارة مغ تخالل زيارة الباحث لإلدارة العامة لذخشة  (11) 

 والسدصحات.
 ..7651لدشة  751( مغ قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخي رقع 13راجع مادة ) (15) 
 .719د. رائف دمحم لبيب: مخجع سابق ص (19)
رائج/ جسال سعج الخميزي: الحساية القانػنية واألمشية لمبيئة البحخية في التذخيع الكػيتي  (11) 

ذخشة مقجمة إلى كمية الجراسات العميا بأكاديسية الذخشة، والسقارن، رسالة دكتػراه في عمػم ال
 .311، ص1119

  .711لػاء د/ االح ىاشع جسعة: مخجع سابق، ص (11) 
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د/ عبج اليادي دمحم العذخي: دور الذخشة في تحقيق األمغ البيئي، بحث مقجم إلى السؤتسخ  (16) 
بي ججيج لألمغ البيئي، القاىخة، العخبي األول لمبحػث والجراسات البيئية "تحت عشػان نطام عخ 

 .111، ص7667ديدسبخ  3-5
 .739د. إيياب فؤاد الحجاوي: مخجع سابق، ص (31) 
 .713لػاء د. االح ىاشع جسعة: مخجع سابق، ص (37) 
 .731د. إيياب فؤاد الحجاوي: مخجع سابق، ص (31) 
 .713لػاء د. االح ىاشع جسعة: مخجع سابق، ص (33) 
الدياحية العائسة وردت اإلشتخاشات والسعاييخ البيئية لمترخيح بشذاط الفشادق والسصاعع  (31) 

لمتخاتخيز واإلشتخاشات األساسية لمفشادق العائسة الرادر عغ وزارة الدياحة  بالجليل السػحج
 -وىي كسا يمي: 1111عام 

الدفغ والفشادق الدياحية يمدم تقجيع دراسة متكاممة لتقييع األثخ البيئي قبل التختخيز بإنذاء  -
لدشة  1لمقانػن رقع  االعائسة الججيجة حيث يتع مخاجعتيا بػاسصة جياز شئػن البيئة شبق  

 والئحتو التشفيحية. 7661
ضخورة وجػد وحجة معالجة مخمفات الرخف الرحي بالفشادق العائسة والػاردة في اشتخاشات  -

الدػائل السعالجة مصابقة لمسعاييخ الػاردة جياز حساية الشيل ويذتخط أن تكػن نتائج تحميل 
 والئحتو التفشيحية. 7611لدشة  11بالقانػن رقع 

الدجل البيئي: يحتفظ الفشجق العائع بدجل بيئي يدجل فيو تػاريخ وكسيات ومػاقع تدميع  -
السخمفات بأنػاعيا إلى السخاسي السحجدة عمى شػل مدار الخحالت ويكػن ىحا الدجل 

 لتججيج تخاتخيز الفشجق العائع. ار مغ كافة الجيات الخقابية ويعتبخ شخش  لمتفتي اتخاضع  
في حالة شمب زيادة الصاقة اإليػانية لمفشجق العائع أو إجخاء أي تعجيالت فشية فإنو يمدم تقجيع  -

 دراسة تقييع التأثيخ البيئي إلى جياز شئػن البيئة قبل إجخاء أي تعجيالت في ىحا الذأن.
 .711االح ىاشع جسعة: مخجع سابق، صلػاء د.  (35) 
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 لمراجعالمرادر وا
رسالة ،األمشية لسياه نيخ الشيل مغ التمػثو  الحساية القانػنية :مقجم/ أيسغ سعج الجيغ عبج الخحيع -7

 .1171عام ،دكتػراة في عمػم الذخشة مقجمة إلى كمية الجراسات العميا بأكاديسية الذخشة
 م. 7617نػفسبخ سشة  77تابع )ب( في  15الجخيجة الخسسية، العجد  -1
 .1111لػاء د. االح ىاشع جسعة: البيئة ودور الذخشة في حسايتيا، بجون دار نذخ،  -3
في شأن إعادة تشطيع اإلدارة العامة لذخشة  7661لدشة  7715قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  -1

 السدصحات السائية. 
هللا دمحم العذخي: دور الذخشة في تحقيق األمغ البيئي، بحث مقجم بالشجوة العمسية الثانية  د. عبج -5

واألربعػن بعشػان أمغ وحساية البيئة، أكاديسية نايف العخبية لمعمػم األمشية، الخياض في الفتخة 
 .7669أكتػبخ  79-71مغ 

 في شأن الشطافة العامة. 7611لدشة  716قانػن رقع  -9
يياب فؤاد الحجاوي: دور سمصات الزبط القزائي واإلداري في تفعيل قانػن حساية البيئة د/ إ -1

السرخي، رسالة دكتػراه الفمدفة في عمػم البيئة مقجمة إلى معيج الجراسات والبحػث البيئية، 
 .1111جامعة عيغ شسذ، عام 

 .7613لدشة  117قخار الديج وزيخ الجاتخمية رقع  -1
مذتخك بيغ جياز شئػن البيئة بػزارة الجولة لذئػن البيئة واإلدارة العامة لذخشة بخوتػكػل تعاون  -6

 .1113البيئة والسدصحات بػزارة الجاتخمية، غيخ مشذػر، سبتسبخ 
دور السؤسدات العاممة في مجال عائسات نيخ الشيل في تفعيل اإللتدام :دمحم كسال بيمػل تخميل -71

خي،رسالة ماجيدتيخ في العمػم البيئية مقجمة إلي معيج دراسة تصبيكية لمقاىخة الكب،البيئي
 .1116عام ،الجراسات والبحػث البيئية بجامعو عيغ شسذ

 .م1171تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات  -77
 .م1171تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات  -71
 .م1176ي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات تقخيخ إحرائ -73
 .م1111تقخيخ إحرائي اادر عغ اإلدارة العامة لذخشة البيئة والسدصحات  -71
 .7651لدشة  751قانػن اإلجخاءات الجشائية السرخي رقع  -75
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صبعة االولى، دار ال ،د. رائف دمحم لبيب: الحساية االجخائية لمبيئة مغ السخاقبة إلى السحاكسة -79
 .1116،القاىخة ،الشيزة العخبية

رائج/ جسال سعج الخميزي: الحساية القانػنية واألمشية لمبيئة البحخية في التذخيع الكػيتي  -71
والسقارن، رسالة دكتػراه في عمػم الذخشة مقجمة إلى كمية الجراسات العميا بأكاديسية الذخشة، 

1119. 
ذخي: دور الذخشة في تحقيق األمغ البيئي، بحث مقجم إلى السؤتسخ د/ عبج اليادي دمحم الع -71

العخبي األول لمبحػث والجراسات البيئية "تحت عشػان نطام عخبي ججيج لألمغ البيئي، القاىخة، 
 .7667ديدسبخ  3-5

الجليل السػحج لمتخاتخيز واإلشتخاشات األساسية لمفشادق العائسة الرادر عغ وزارة الدياحة  -76 
 .1111عام 
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