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          الم ستخلص
تهددده هددلد الدراسددة علددي و ددع آليددات عداريددة موترحددة لتاعيددل دور ا جهددزة ا منيددة بهددده 

وكلا التعره علي الجهات التي تعمل داخدل الدوزارة ، مواجهة التعديات علي المسطحات المائية
قدددات المتعلودددة ف دددالن عدددن وجدددود العديدددد مدددن المعو ...  ودورهدددا فدددي حمايدددة المسدددطحات المائيدددة 

بحماية المسطحات المائية علي المستوى المجتمعي تتمثل في عدم فاعلية التنسيق بين ا جهزة 
دا عددم  الحكومية المختلاة سواء المركزية منها أو المحلية مما أدى علي ت ارب الورارات ، وأي ن

كال له الويدام بددور فعلدال كااية اإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية لألجهزة ا منية، والتي ت
فددي مواجهددة التعددديات علددي المسددطحات المائيددة  ، وكددلا  ددرورة المشدداركة الحويويددة للجمعيددات 

، واتبعددددت الدراسدددة المددددنهت الويدددداي التحليلددددي، ا هليدددة فددددي مجددددال حمايدددة المسددددطحات المائيددددة
سدتوياتهم للوقدوه العداملين فدي ا جهدزة اإلداريدة وا منيدة بمختلده م وتكونت عيندة الدراسدة مدن 

علي حويوة أدائهم لددورهم، واسدتطالأ أرائهدم حدول التعدديات المائيدة فدي المحافمدة، والمشدكالت 
العدداملين فددي المنممددات ا هليددة والمدنيددة المهتمددين بالحاددام ، يواجهنهددا التددياإلداريددة والتنميميددة 

أرائهددم عددن دور  اسددتطالأو يتعددرل لهددا،  التدديعلددي المجددرى المددائي مددن التعددديات والتهديدددات 
 (:الكمدددي)أداتدددين فدددي الدراسدددة ا داة ا ولدددي  ونواسدددتخدم البددداحث، ا جهدددزة وكيايدددة تاعيدددل دورهدددا

حيدددث تدددم اللجدددوء علدددي البياندددات المتاحدددة ا جهدددزة اإلداريدددة وا منيدددة وأفدددراد ومنممدددات المجتمدددع 
من حاالت الدراسة، وهي تلك البيانات التي يتم الحيول عليها (: كياي)وا داة الثانية ، المدني

وتويلت الدراسة علي بعدل ، بالمتخييينمن خالل المالحمة والموابلة المتعموة واالستعانة 
ا وبددددارزنا فددددي مجددددال حمايددددة  :النتددددائت وكددددان مددددن أهمهددددا  دددد عن ا جهددددزة ا منيددددة لهددددا دورنا مهمن

ئم المسدددطحات المائيددددة،  عن قلددددة ا جهددددزة ومعددددات الويدددداس وا دوات الالزمددددة إلثبددددات جددددرا
المسدداس بالبيئددة تشددكل أهميددة خايددة لمددامورا ال ددبط الو ددائي لكونهددا ت ع ددد  مددن الوسددائل 

عددم تاهيددل وتددريب مدامورا ال ددبط بشدكل دورا علددي ، غندي عنهددا فدي قيامده بعملدده ال التدي
كيايددة تنايددل التشددريعات البيئيددة، وكيايددة مواجهددة المشدداكل الميدانيددة التددي يواجهونهددا أثندداء تاديددة 

ددا تويددلت الدراسددة علددي بعددل التويدديات مددن أهمهددا  ،مهددامهم أن يسددمل لممثلددي اإلدارة  :وأي ن
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العامة لشرطة البيئة والمسطحات وجهاز شئون البيئة وفروعدده بالمحافمات وأجهزة وزارتي الرا 
واليددحة ومرفددق اليددره اليددحي المخددتع بدددخول العائمددات والوحدددات النهريددة فددي أا وقددت 

مددنل يدداة مددامور ال ددبط ، م يددره أا مخلاددات علددي مجددارا الميددادللتاكددد مددن التزامهددا بعددد
الو ائي لموماي جهاز شئون البيئة وفروعدده بالمحافمات وممثلي أجهزة وزارتي الرا واليحة 
ومرفددق اليددره اليددحي المخددتع، فددي حدددود اختيايددهم النددوعي والمكدداني، إلثبددات الجددرائم 

اقة مامورا ال بط الو ائي المختيدين عدن أداء تجريم عع، التي توع بالمخالاة  حكام الوانون
و ددع الجددزاء الددرادأ عددن المخالاددات التددي توددع مددن الدولددة ممثلددة فددي بعددل الددوزارات ، واجبدداتهم
 . والهيئات
 

         الم قدمة
ا قال المؤرخ اإلغريوي  ميدر " قبدل المديالد  752عنددما زار ميدر سدنة " هيرودوت"قديمن

فنهددر النيددل هددو شددريان الحيدداة الددلى ( 07ع ، 7110، محمددد عددول محمددد./ د)، "هبددة النيددل
دددا خيددبة غنيدددة، فتجمددع النددداس حدددول  دداافه وشددديدوا المددددن  جعددل مدددن اليددحراء الجدددرداء أر ن
والورى وقامت وازدهرت أقدم وأعمم الح ارات التي عرفها التاريخ، وقد كدان نهدر النيدل المعلدم 

قامددة الخزاندات، وقيدداس المناسديب، كمددا والملهدم لودددماء الميدريين، فتعلمددوا فدن وهندسددة الدرا، وا  
  (.9ع، 0991، رشدا سعيد./ د)تعلموا حركدة الشمس والنجوم للتنبؤ بإيراد النهر 

وعلدددي مدددر العيدددور لدددم يعدددانأ نهدددر النيدددل مدددن أسدددباب التلدددوث، فودددد كاندددت ميددداد الاي دددان 
بسدددرعتها الكبيدددرة وكمياتهدددا الهائلدددة تطهدددر مجدددرى النهدددر مدددن أسدددباب التلدددوث، وبعدددد عنشددداء السدددد 
العددالي أيددبحت بحيددرة نايددر خزاننددا للجددزء ا كبددر مددن ميدداد الاي ددان، وأيددبل تيددريه النهددر 

توريدددر المجلدددس الودددومي )ائيدددة الزراعيددة والمالحيدددة وا غدددرال ا خددرى، محددددنا باالحتياجدددات الم
-0997لإلنتاج والشئون االقتيدادية التدابع للمجدالس الووميدة المتخييدة برئاسدة الجمهوريدة، 

، مدد العشددرامحعبدد الهدادا ./ د)وفودد النهدر الوددرة علدي التنميدده الدلاتي، ( 702، ع0995
 (.011ع، 0997، اغبمحمد فاروق فؤاد ر ./ ؛ د021ع، 0997

ومددع الزيددادة السددكانية الكبيددرة وت يددر كثيددر مددن العددادات وأنمدداط السددلوك، وانتشددار العمددران 
حددددول المجددددارى المائيددددة، وتيددددريه مخلاددددات المدددددن والميددددانع فددددي النهددددر، واسددددتخدام المددددواد 

 .الكيميائية في الزراعة، تااقمت مشكلة تلوث مياد نهر النيل
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دارة ا نهار الدوليةومع تنامي االهتمام الدو   .لي بو ايا البيئة وحسن است الل وا 
بعدد انايدال جندوب )يعد نهر النيل من ا نهار الدولية حيث يمر النهر بإحدى عشدرة دولدة  -

 (. 10ع، 7119، محمود عبد المؤمن./ د)حتي ميبه في البحر المتوسط ( السودان
ا نهدار الدوليدة مدن التلدوث، كمدا  عودت العديدد مدن المدؤتمرات واالتااقيدات الدوليدة لحمايدة

تدخل المشرأ الجنائي الميرا في قانون العووبات وعدة تشدريعات جنائيدة خايدة لحمايدة ميداد 
نهددر النيددل مددن التلددوث، وقددد اهددتم المشددرأ بالجوانددب المو ددوعية التددي تتمثددل فددي تحديددد الجددرائم 

والجددزاءات الموددررة لهددا، كمددا اهددتم الماسددة ببيئددة ميدداد نهددر النيددل وبيددان المسددئولية الجنائيددة عنهددا 
الودانون اإلدارا والمدددني لتحويددق  ابدبعل الجوانددب اإلجرائيدة لهددا، كددللك تددخل المشددرأ مسددتخدمن 

 .قدر أكبر من الحماية للبيئة المائية
وحتددي تتحوددق الحمايددة الالزمددة لميدداد نهددر النيددل مددن التلددوث يجددب أن تجمددع الحمايددة بددين 

اا قدانون ال يكتددب لده النجدداذ عال علا تدم تطبيوده بشددكل سدليم وجدداد، فاعليدة التشدريع والتطبيددق، فد
رائه محمد ./ د) وهلا ال يتاتي عال من خالل الوائمين علي مراقبة تطبيوه ومتابعة تنايل أحكامه

 (.075ع، 7119، لبيب
ا مر اللا يتطلب  رورة ععادة النمر في شكل المنمومة ا جهزة ا منيدة وفلسداتها فدي 

الل تبنددي اتجدداد تكدداملي فددي مكافحددة التعددديات علددي المسددطحات المائيددة ، وا خددل ميددر مددن خدد
يسدددهم فدددي بنددداء جسدددور الثودددة المتبادلدددة بدددين أفدددراد المجتمدددع وا جهدددزة ، باسدددلوب عيدددرا جديدددد 

، انطالقنا من أن مسئولية حام ا من والوقاية من الجريمة ليست فوط مسئولية شرطية، ا منية 
توددوم علددي ، امنية البددد أن يشددترك فددي مسددئوليتها كافددة عنايددر المجتمددععنمددا هددي مسددئولية ت دد

أسددداس مدددن العالقدددات الجيددددة ومبدددادا االحتدددرام والتعددداون اإليجدددابي يشدددترك فيهدددا رجدددال ا جهدددزة 
 يالمددائ المسددطحاتمددن أجددل الو دداء علددي التعددديات علددي ، ا منيددة مددع الجمهددور بجميددع فئاتدده

  .محافمة الجيزة يخاية ف
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 الدراسة        م شكلة
   ن                                                                           نمرنا الي أهمية المسطحات المائية في مير باعتبدارد محدور الحيداة فدي كافدة مجاالتهدا ، 

           مددن تاعيددل               جهددزة ا منيددة                                   البحددث عددن آليددات اداريددة جديدددة تمكددن ا                       وارتباطددا مددع للددك يسددتوجب 
دا   و            عموم مير،               من التعديات في    ي ف   ي                  حماية المجرى المائ   في       دورها                    ن  محافمدة الجيدرة خيوين
          تت عددن هددلد  ندد                                                               الددي تعدددد وتشددعب التعددديات فيهددا لكثددرة ا نشددطة فددي كافددة المجدداالت ممددا ي   ن  نمددرنا 

                                                            وتنددوأ الملوثدات بدالنمر علددي تاثيرهدا علدي البيئددة المائيدة نتيجددة                       مدن تلددوث البيئدة المائيدة         ا نشدطة
                                                                                         تتنددوأ الملوثددات بددالنمر علددي تاثيرهددا علددي البيئددة المائيددة وتتعددرل البيئددة المائيددة للعكددارة نتيجددة 

                                    ن                                              حرك حبيبات التربة من مكان آلخر، وغالبنا ما يحدث للك نتيجة تآكل التربة من أجنداب وقداأ  ت
                                                                                           المجرى المائي نتيجة الحركة السريعة للمياد، وتؤدى زيادة عكارة المياد علي توليل ناالية ال دوء 
                                                                                 بالوسددط المددائي، ويددؤدا للددك علددي الحددد مددن نشدداط وتكدداثر الطحالددب التددي توددوم بتحويددل الطاقددة 

                                                فددي وجدددود غدداز ثدداني أكسددديد الكربددون واليددب ات الخ دددراء   –                          ال ددوئية المكتسددبة مدددن الشددمس 
                                                                    علي مركبات هيدروكربونية وأحمال ع وية وهي تمثل ال لاء الرئيسدي لألحيداء   –  (         كلوروفيل )

                                                                                           المائية الدقيوة ا رقي في البيئة المائية، والتي تمثل ال لاء الرئيسي لألسماك والطيور كمدا تدؤثر 
توريددر )                                                                         رة علددي نوعيددة الميدداد كميدددر للشددرب وزيددادة التكلاددة االقتيددادية لعمليددات التنويددة      العكددا

المجلدددس الودددومي للخددددمات والتنميدددة االجتماعيدددة التدددابع للمجدددالس الووميدددة المتخييدددة برئاسدددة 
 ..(وما بعدها 077، ع 7112 – 7111الجمهورية، 

                           المسدتمر لزيدادة كاداءة دورهدا    ي          عليهدا السدع      ن                                     وترتيبنا علي للك فان ا جهزة ا منية واإلدارية 
دددا باسدددتئثار ا جهدددزة    ي فددد                                                        ن                  حمايدددة المسدددطحات المائيدددة، لددديس هدددلا فحسدددب فحتدددي مدددع الوبدددول فر ن

                                             ن                                         ا منية بمسئولياتها ، فإنه قد بدات با سداس متعدلرنا أن تنداط مهمدة مكافحدة الجريمدة والحدد منهدا 
مكاناتها ، ع                                     نما أيبحت تتطلب سياسات عدارية أمنية                                                    لجهة واحدة مهما كانت قدرة هلد الجهة وا 

                                                                                   احترازية يشدارك فدي رسدمها وتنايدلها كافدة ا طدراه المعنيدة وال سديما المدواطن علدي رأس قائمدة 
                                                                                      ا طراه المشاركة ، فمبدأ الشراكة المجتمعية من أجل االرتواء با داء علي المستوى اللا يلبدي 

                                        لوجه اللا يحوق الر دا العدام وتعزيدز الثودة                                               مطالب واحتياجات المواطنين بكااءة وفاعلية علي ا
                  مدددنل ا جهدددزة ا منيدددة      خدددالل                                                     فدددي عمدددل ا جهدددزة ا منيدددة واإلداريدددة وتددددعيم شدددرعيتها وللدددك مدددن 
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                                                                               واإلداريدددة حدددق التمتدددع باالسدددتوالل المتدددوازن فدددي عملهدددا الدددلا يوابلددده خ دددوأ الشدددرطة للمسددداءلة 
لزامهدددا بالكشددده عدددن المعلومدددات والسدددماذ بالويدددول عليهدددا بكددد                            ل شددداافية بجاندددب تدددوفير آليدددات                                                       وا 

  .                            احترامها لمبدأ سيادة الوانون      ت من
  ة                                                                               لددلا كددان السددعي نحددو البحددث عددن آليددات عداريددة موترحددة لتاعيددل دور ا جهددزة ا منيددة لمواجهدد

  .                             التعديات علي المسطحات المائية
 

 أسئلة البحث
  ؟                المسطحات المائية               ة التعديات علي                   أ                         آلليات المتبعة من قأبل ا جهزة ا منية في مواجه ا   ا م -
                                             بمواجهدددة التعدددديات علدددي المسدددطحات المائيدددة ومدددا هدددي                           دور قطاعدددات الشدددرطة المعنيدددة    مدددا  -

  ؟               اآلليات المتبعة 
        فدددي مجدددال   (                                      شدددرطة البيئدددة والمسدددطحات وا جهدددزة المعنيدددة )    بدددين                          مدددا مددددى التنسددديق والتكامدددل -

  ؟                       حماية المسطحات المائية 
                       ية المسطحات المائية ؟                                             ما دور أفراد ومنممات المجتمع المدني تجاد حما -
                                                                               مددا آليددة تاعيددل العالقددات الداخليددة بددين الجهددات الحكوميددة والجهددات غيددر الحكوميددة لحمايددة  -

                   المسطحات المائية ؟
         علددي  ددااه   (    علددخ    ...                  كافيهددات أو نددوادا  )                                      مددا دور أيددحاب ا نشددطة المجتمعيددة الموامددة  -

                                                    المسطحات المائية في حمايتها من التعديات والمخالاات؟
                                                                    مدددامورا ال دددبط اإلدارا والو دددائي فدددي حمايدددة ميددداد نهدددر النيدددل مدددن التلدددوث ودور        مدددا دور  -

                       في تحويق تلك الحماية ؟  -                                        الشرطة كإحدى سلطات ال بط اإلدارا والو ائي
 

 أهمية الدراسة
                                آليات عدارية م تورحة لتاعيدل دور    :           للتعرف على        سعيها    في                             تتمثل أهمية الدراسة الحالية

                         دراسدددة تطبيويدددة علدددي محافمدددة   "                                                     ا جهدددزة ا منيدددة لمواجهدددة التعدددديات علدددي المسدددطحات المائيدددة 
   ".       الجيزة 
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                   حويوددة ق ددايا مجتمعددة       يدددرك                                                 تبدددو أهميددة الدراسددة مددن منطلددق أن المددواطن هددو أول مددن  ف
بدددداء الدددرأا                      فيمدددا يوتدددرذ مدددن قدددرارات                                                              ومشددداكله، ومشددداركته الجدددادة فدددي البحدددث عدددن حلدددول لهدددا وا 

  .      بشانها
                                                                  عدددن أن هدددلد المشددداركة هدددي تاكيدددد علدددي شددداافية عمدددل ا جهدددزة  اإلداريدددة ا منيدددة      ن ف دددالن 

   ا      ن وتحويونددد  ،                                                                           وقابليتهدددا للمسددداءلة، ومدددن ثدددم جعلهدددا أكثدددر اسدددتجابة لمطالدددب المدددواطنين واحتياجددداتهم
  .                              لألهداه المنشودة بكااءة وفاعلية

                  بددين ا جهدزة ا منيددة                                                    عدن أن اندددماجها فدي المجتمددع مدن شددانه خلدق عالقددة عيجابيدة      ن ف دالن 
  .                               ا من واالستورار للمسطحات المائية  ق  ي   تحو ل          المواطنين   و 

                                                                         ا مر اللا يؤكد علي أهمية استخالع نهت جديدد إلدارة لا فلسداة تعتمدد علدي مشداركة 
                            والخايدة والمدنيدة بمدا فدي للدك                                                         فعلية وفاعلة من قبل كافدة عنايدر المجتمدع بمؤسسداته العامدة

      حمايدددة  ل  ،                                                          ومنممدددات المجتمدددع المددددني وأيدددحاب المشددداريع علدددي  دددااه نهدددر النيدددل           المدددواطنين
                                                                                      المسطحات المائية، وتوزيع المهام ا منية علي المستوى الودومي بدين الشدرطة والجهدات المعنيدة

             اجتماعيددددة، أو                 سياسددددية كانددددت أو   ، م         ومسددددئوليته   م     ودورهدددد  ،    علددددخ    ...                         ومنممددددات المجتمددددع المدددددني
                                                           بمدددا ي دددمن تاعيدددل آليدددات عداريدددة لات نهدددت جديدددد بدددين الجهددداز اإلدارا                      اقتيدددادية، أو ثوافيدددة، 

                                          وبددددين منممددددات المجتمددددع المدددددني وا فددددراد وأيددددحاب   (                      شددددرطة المسددددطحات المائيددددة )       الشددددرطي 
             نزاهددة الجهدداز                  بمددا ي ددمن كادداءة و    ،                                                    المشدداريع لرفددع مسددتوى ا مددن والحمايددة للمسددطحات المائيددة

   مدن                        حمايدة المسدطحات المائيدة     في               وفاعلية أدائها   (                      شرطة المسطحات المائية )       الشرطي      ارا   اإلد
  .              بمحافمة الجيزة         التعديات 

  : ي  يل    ما     خالل    من         الحالية         الدراسة       أهمية       وتأتي
                                                           تنددددر ا بحددداث والدراسدددات فدددي المكتبدددة العربيدددة التدددي اهتمدددت بدارسدددة   :               األهميةةةة العلميةةةة - 1

            لتعددددديات علددددي                                   لتاعيددددل دور ا جهددددزة ا منيددددة لمواجهددددة ا                             بالبحددددث عددددن آليددددات عداريددددة جديدددددة 
     علدي        الباحدث     سدعي       ا وراء                         ن الجيدزة، لدلا كدان للدك دافعند       محافمدة     في                      المسطحات المائية خاية 

                                                     مندده فددي أن تسددهم هددلد الدراسددة فددي ع ددافة لبنددة علددي المكتبددة                           ن اختيددار مو ددوأ الدراسددة أمددالن 
  .                     العربية في هلا المجال
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      تطدددرذ   ي   التددد          الدراسدددات        لمجمدددوأ       نمريدددة       ع دددافة        الحدددالي       البحدددث      يمثدددل  :        النظريةةةة      هميةةةة  األ - 2
                                                                  الخايددة باآلليددات اإلداريددة الموترحددة لتاعيددل دور ا جهددزة ا منيددة فددي حمايددة            المو ددوعات

  .              المنشآت العامة

                               علددي دور ا جهددزة ا منيددة فددي حمايددة         التعددره        محاولددة   ي فدد        فتتحدددد  :          التطبيقيةةة        األهميةةة - 3
                                          لموترحددددة لتاعيدددل دورهدددا لزيددددادة مسدددتوى ا مدددن مددددن                                 المسدددطحات المائيدددة ومددددا هدددي اآلليدددات ا

  .                             التعديات علي المسطحات المائية

دا       ن مو دوعنا       تعدالت      أنها    في         الحالية         الدراسة       أهمية      تأتي     هنا     ومن                   يتعلدق بددور ا جهدزة      ن هامن
                                                                            ا منيددددة فددددي حمايددددة المسددددطحات المائيددددة ومددددا هددددي آليددددات تاعيلهددددا فددددي حمايددددة التعددددديات علددددي 

   ".                                دراسة تطبيوية علي محافمة الجيزة   "                  المسطحات المائية 
 

 أهداف الدراسة  
  :                             ن األهداف يمكن بلورتها في اآلتي                                   تسعى هذه الدارسة إلي تحقيق مجموعة م

                                                                     مشدددكلة تلدددوث ميددداد نهدددر النيدددل جدددراء التعدددديات علدددي المسدددطحات المائيدددة وتو ددديل       دراسدددة -
    (.                                أسبابها، ميادرها، حجمها، آثارها )

               وأفدراد ومنممدات   (                      شدرطة المسدطحات المائيدة )              الجهدات ا منيدة                         تو يل اآلليدات المتبعدة مدن  -
  .                                                                     المجتمع المدني وأيحاب المشاريع في مواجهة التعديات علي المسطحات المائي

                             فدي حمايدة المسدطحات المائيدة مدن   (                      شرطة المسدطحات المائيدة )                  دور الجهات ا منية        دراسة -
  .        التعديات

  .                                 ماية المسطحات المائية من التعديات                                     دور أفراد ومنممات المجتمع المدني في ح       دراسة -

                                                                             معرفددة العالقددة بددين ا جهددزة ا منيددة وأفددراد ومنممددات المجتمددع المدددني وأيددحاب المشدداريع  -
  .                                                        علي  ااه نهر النيل في حماية المسطحات المائية من التعديات

                                                                        دور مامورا ال بط اإلدارا والو ائي في حماية المسطحات المائيدة، ودور ا جهدزة      بحث -
  .                    في تحويق تلك الحماية  -                                 كإحدى سلطات ال بط اإلدارا والو ائي  -   ية     ا من
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                                                                             توددددديم م وتدددددرذ آلليدددددات عداريدددددة لات نهدددددت عدارا جديددددد لتاعيدددددل دور ا جهدددددزة ا منيدددددة وأفدددددراد  -
  .                                                            ومنممات المجتمع المدني لمواجهة التعديات علي المسطحات المائية

 

 فروض الدراسة
              مددن خددالل اإلجابددة      حدداول  ي      فددرول    عدددة       يعددرل        الباحددث  ن  إ فدد               تسدداؤالت الدراسددة    مددع       ن تسدداقنا ا

  :                    من خالل الفروض اآلتية      وللك   ،                         التويل علي أهداه الدراسة  ،                           عليها واإلجابة علي تساؤالتها
                                                                    وجددددود عالقددددة عكسددددية لات داللددددة عحيددددائية بددددين تاعيددددل دور ا جهددددزة ا منيددددة وتخادددديل  -

  .                             التعديات علي المسطحات المائية

عحيددائية بددين تاعيددل العالقددة بددين ا جهددزة ا منيددة وأفددراد وجددود عالقددة عكسددية لات داللددة  -
 .ومنممات المجتمع المدني في حماية المسطحات المائية

            وجددددود عالقددددة عكسددددية لات داللددددة عحيددددائية بددددين دور أفددددراد ومنممددددات المجتمددددع المدددددني -
 .حماية المسطحات المائيةو 

ع آليددات عداريددة جديدددة والحددد مددن وجددود عالقددة عكسددية لات داللددة عحيددائية بددين عدددم و دد -
 .المسطحات المائية التعديات علي

                                                                       وجدددود عالقددددة عكسددددية لات داللددددة عحيددددائية بدددين و ددددع أليددددات عداريددددة جديدددددة لتاعيددددل دور  -
  .                                                    ا جهزة ا منية والحد من التعديات علي المسطحات المائية

 

 الدراسات السابقة
                       والماددداهيم ا ساسدددية التدددي                                                 يهدددده الباحدددث مدددن خدددالل هدددلد الدراسدددات علدددي عدددرل ا فكدددار

                                                                              تناولتها هلد الدراسدات، ثدم اسدتخالع المالحمدات مدن خدالل مراجعدة الدراسدات، وتحديدد أوجده 
                                                                                االتاددداق أو االخدددتاله بدددين الدراسدددة الموترحدددة وبدددين الدراسدددات السدددابوة التاليدددة، وكيددده سدددتعمل 

  .     ء بها                        اسات أو اإل افة علي ما جا                                          الدراسة الموترحة علي االستاادة من هلد الدر 
    حيدث   -                                                                               وسيووم الباحث بتينيه الدراسات السابوة علي دراسات بالل ة العربية ودراسات أجنبية 

  :                       ترتكز علي محورين هامين 
  .                                  ة اإلدارية وا منية في أدائها لدورها    جهز                                 دراسات تناولت عناير تاعيل دور ا   :     األول       المحور 
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  .                المسطحات المائية           مني لحماية                       دراسات تناولت ا داء ا   :       الثاني       المحور 
                                             دراسةةةات تناولةةةت عنايةةةر تفعيةةةل دور األجهةةة   ا داريةةةة   :               الةمةحةةةةور األول

  :                                  واألمةنةيةة فةي أدائةهةا لةدورهةةا 
  "  ي                                   المسئولية الجنائية عن التلوث البيئ    : "        بعنوان   (     2002 )                      دراسة محمد حسن الكردي   (  9 )

      تتعلدددق    ي              م الو دددائية التددد                                                     تناولدددت هدددلد الدارسدددة المشدددكالت الناتجدددة عدددن عددددم تنايدددل ا حكدددا
      وتهددده   –   ي                                                  ومدددى تدداثير ت لدديم العووبددات علددي الحددد مددن التلددوث البيئدد   ي                  بدداإلخالل بددا من البيئدد

                           حمايدددة البيئدددة ، وكدددلا التويدددل    ي فددد   ي                                   علدددي دراسدددة مددددى فاعليدددة الودددانون الجندددائ  :             هدددلد الدراسدددة 
  .                                                             لتعديالت تشريعيه لتحويق فاعلية النيوع الوانونية الخاية بالبيئة

  :                        الدراسة إلى توييات أهمها      نتهت  وا
                                                                  لمامورا ال بط اإلدارا لبيانات السجالت التدي تحدتام بهدا المنشدآت للتاكدد                 المتابعة الجيدة   ( 0

  .                  من مطابوتها للواقع
                                                                           مددددنل ا جهددددزة البيئيددددة الحددددق فددددي عجددددراء االختبددددارات الالزمددددة لبيددددان مدددددى علتددددزام المنشددددآت   ( 7

   .     بيئة                 بمتطلبات حماية ال
  :         ، بعنوان   Ronald A. West (2008)      دراسة   (  2 )

Democratic Oversight of Police Forces Mechanisms for 

Accountability and Community Policing 
                                                     ول المراقبددة الديموراطيددة  جهددزة الشددرطة مددن خددالل محددورين ؛  يدد                     وتناولددت هددلد الدراسددة أ

              جهددزة الشددرطة ،                                                                 حيددث تندداول المحددور ا ول كيايددة أن تكددون المسدداءلة وسدديلة ل ددبط لسددلطات أ
                                                                                وللددك مددن خددالل اسددتخدام جملددة مددن اآلليددات للويددام بمسدداءلة الشددرطة منهددا اآلليددات السياسددية ، 

                                                        أما المحور الثاني فود تناول توويم تجدارب بعدل الددول اآلخدلة   .                                 والوانونية ، والمدنية ، والمهنية
                  ة والمسداءلة وأخدرى                                                                    بالساة الشرطة المجتمعية وقدرتها علي حل المشكالت وتوفير آليات للمراقبد

قامددة العالقددات بمددا                                                                                        لتلوددي شددكاوا المددواطنين ، مددع تنايددل تطبيوددات لتحويددق الشددراكة المجتمعيددة وا 
                                                                                   يسمل لرجال الشرطة اإلحاطة ببيئة عملهم وبالو ايا االجتماعيدة ؛ ومدن ثدم االسدتجابة بااعليدة 

        المتحدددددة                                                                   لمشددددكالت الجريمددددة والاو ددددي، ومددددن بددددين الدددددول مو ددددوأ هددددلد الدراسددددات الواليددددات
   .                    واليابان وسن افورة   (              هيوستن وبوسطن )         االمريكية 
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                              أن أهميددة عرسدداء آليددات المسدداءلة   :                                الدراسددة علددي عدددد مددن النتددائت منهددا              وقددد تويددلت هددلد 
                                      مدا عنددما ال تدؤدا الشدرطة عملهدا بالمسدتوى    ا                                       ن يمكن عدراكها عند مالحمة ما قدد ييديب مجتمعند

                                      عتبددار أندده ال يكاددي اسددتحداث منهجيددة فعالددة                                         المطلددوب أو أن تتيددره بودددر مددن العندده ، مددع ا
                                                                                     لتحويددق المسدداءلة بودددر الحاجددة علددي نشددر ثوافددة المسدداءلة ، ولمواجهددة مددا يمكددن أن تسددببه ثوافددة 

ددد     علدددي    ا                                                                    ن الشدددرطة مدددن عرقلدددة تطدددور أسدددلوب مسددداءلة الشدددرطة ، كمدددا تويدددلت هدددلد الدراسدددة أي ن
  :                           المراقبة الناجحة من بينها                                                        مجموعة من الخيائع ا ساسية التي البد وأن تتسم بها منمومة 

                                                                             اسدددددتخدام ل دددددة قانونيدددددة دقيودددددة وتو ددددديل اليدددددالحيات ، والمعالجدددددة الاعالدددددة لعيدددددوب السياسدددددات 
                                                                           وقيدددورها وإلسددداءة تيدددره الشدددرطة ، وفهدددم التسلسددددل الهرمدددي التنميمدددي لمواقدددع السدددلطة فددددي 

          يمكدن أن                            تويدلت هدلد الدراسدة علدي أنده ال   ا                                            ن الشرطة ، وتسهيل ناال الجمهور للمعلومات ، أي ن 
                                                                               تحوددق الشددرطة المجتمعيددة النجددداذ المددامول أن تكلدده الشدددرطة التددي كانددت فاسددددة فددي يددوم مدددا، 

  ،                               يات الشرطة اإلدارية والعملياتية        إلستراتيج   ا                                            ن بالتعاون مع المواطنين ؛ عنما يتطلب ا مر عيالحن 
  .                                    وأن تستند علي جملة من آليات المساءلة

                                                    دراسةات تناولت االداء األمني لحماية المسطحات المائية   :                الةمةحور الثاني
  . "         حمايتها   في       الشرطة     ودور       البيئة "   :      بعنوان  (     2090 )              يالح هاشم جمعة       دراسة  (  9 )

    ميدر           فدي جمهوريدة       البيئدة       بحمايدة         المتعلودة          الوانونيدة        الوواعدد     بجمدع        الدراسدة    هدلد      اهتمدت

  ة     حمداا   فدي         الداخليدة           دور  وزارة     بيندت     كدللك           التشدريعات،    هدلد   فدي       الويدور     أوجده      وبيدان         العربيدة،
        والجهدود        البيئدة،       بحمايدة               ا منيدة المختيدة       ا جهدزة      مختلده    دور    جيدد     بشدكل       وأو دحت        البيئدة،

  .       البيئية        الجرائم    يور    شتي        لمكافحة         المبلولة
 :     أهمها        النتائج    بعض    إلى        الدراسة       وانتهت

 .             وسبل معالجتها     0997     لسنة  7    رقم       البيئة       بوانون     ألمت     التي       الويور     أوجه      عمهار  . أ  

 .      اليحيل       منمورد   من       البيئة      حماية   في       الشرطة    دور    طرذ      ععادة  . ب  

 .      البيئة       بحماية        المختية       ا منية       لألجهزة       العامة          االختيايات      تاييل  . ج  
   أو       الندوعي                 االختيداع العدام أو    لات     سدواء       البيئدة      حمايدة   فدي        الشدرطية       ا جهدزة    دور      تو ديل  . د  

 .    دقيق     بشكل        اإلدارات
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   فةةي     وث                    حمايةةة البيئةةة مةةن التلةة  "   :        بعنةةوان   (     2001 )                     عبةةد اج جةةاد الةةر  أحمةةد       دراسةةة   (  2 )
   ".                              القانون ا داري والفقه ا سالمي

                      كدللك أو دحت أن الحمايدة   ،                                                     استهدفت هلد الدراسة حماية البيئدة بيداة عامدة مدن التلدوث
             البيئدددي فدددي كدددل                                       كدددللك بيندددت حدددرع الدولدددة علدددي عدخدددال البعدددد  ،                               الوانونيدددة للبيئدددة تتسدددم بالحداثدددة

                             ر لألجهددزة الالمركزيددة فددي مواجهددة   بيدد                كددللك ععطدداء دور ك  ،                                 المجدداالت لتحويددق التنميددة المسددتدامة
                                                              وبيندددت أن حمايدددة البيئدددة أمدددر ال يمكدددن تحويوددده دون المشددداركة الحويويدددة   ،                  خطدددر التلدددوث البيئدددي
   يدددة           وأو دددحت أهم  ،                                               كدددللك دور أجهدددزة الشدددرطة وأهميتهدددا فدددي حمايدددة البيئدددة  ،                للجمعيدددات ا هليدددة

  .                                                         حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية وأنه التزام ميدرد العويدة
  :                                وانتهت الدراسة إلى توييات أهمها 

  .                                                             رورة عيدار تشريعات ال بط لحماية البيئة ومواجهة أخطار التلوث  . أ  

  .                                               الحزم في تطبيق التشريعات المتعلوة بحماية البيئة  . ب  

  .                         إلدارا الخاع بحماية البيئة                االهتمام بال بط ا  . ج  

  .                                                      رورة عنشاء ق اء متخيع للنمر في منازعات التلوث البيئي  . د  

  .                                                           عبراز معالم الشريعة اإلسالمية في مو وأ حماية البيئة من التلوث  . ه  
  :                                                  أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة والدراسات السابقة 

  :                                          أوجه االتفاق بين الدراسة والدراسات السابقة 
  :                          الحالية في عد  نقاط أهمها                                   اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة 

   أو       الندوعي                 االختيداع العدام أو    لات     سدواء       البيئدة      حمايدة   فدي        الشدرطية       ا جهدزة    دور      تو ديل  . 0

 .    دقيق     بشكل        اإلدارات

 .      اليحيل       منمورد   من       البيئة      حماية   في       الشرطة    دور    طرذ      ععادة  . 7

 .             وسبل معالجتها     0997     لسنة  7    رقم       البيئة       بوانون     ألمت     التي       الويور     أوجه      عمهار  . 1

                                                            اإلشدددراه والتددددريب ، والتاتدددية والرقابدددة ، والجدددزاءات والمكافدددآت ،   )                     الرقابدددة اإلداريدددة مثدددل   . 7
    (.               ومراقبة الزمالء
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                                                                             االهتمام بالعالقدة بدين المنممدات غيدر الحكوميدة مدن ناحيدة والحكومدة والوطداأ الخداع مدن   . 5
  .    أخرى

  .           لد المنممات                                                                  استعرال أبعاد اإلدارة ومداخل تطوير ا داء وتحسين العمل والويادة في ه  . 1

  .                                             االهتمام بالبناء المؤسسي للمنممات غير الحكومية  . 2

قامة العالقدات بمدا يسدمل لرجدال الشدرطة اإلحاطدة بب  . 0          ئدة عملهدم  ي                                                                       تحويق الشراكة المجتمعية وا 
  .                   وبالو ايا االجتماعية

  :                               ف بين الدراسة والدراسات السابقة          أوجه االختال
  :              عد  نقاط أهمها                راسة الحالية في                               اختلفت الدراسات السابقة مع الد

                                                عجددددراء االختبددددارات الالزمددددة لبيددددان مدددددى علتددددزام المنشددددآت    ي                         مددددنل ا جهددددزة البيئيددددة الحددددق فدددد  . 0
   .                      بمتطلبات حماية البيئة

  .                                                      رورة عنشاء ق اء متخيع للنمر في منازعات التلوث البيئي  . 7

  .                                            تطبيق الحكم الموسع علي المنممات غير الحكومية  . 1

  .                            مو وأ حماية البيئة من التلوث                               عبراز معالم الشريعة اإلسالمية في   . 7

          للتاكدددد مدددن          المنشدددآت          تحدددتام بهدددا    ي                                             متابعدددة مدددامورا ال دددبط اإلدارا لبياندددات السدددجالت التددد  . 5
  .               مطابوتها للواقع

  "                              اد  الباحث من الدراسات السابقة         أوجه استف
            سدواء الخايدة   ،                                                                  تكوين بناء معرفي حول البيانات والمعلومات لات اليلة بمو دوأ الدراسدة  . 0

  .                                      أو ا طر العامة لحماية المسطحات المائية  ،         رة ا زمة           للتخطيط إلدا

    بكدل     ا خدل                الدراسدة، و درورة      مو دوأ      أهميده    حول –       الباحث    لدى -        االيجابي       االتجاد      تعميق  . 7

 .                              التعديات علي المسطحات المائية        لمواجهة     جديد   هو   ما

       المددددني                                                                      أهميدددة و دددع آليدددات حديثدددة تتوافدددق مدددع ا جهدددزة ا منيدددة وأفدددراد ومنممدددات المجتمدددع   . 1
  .                                                               وأجهزة الدولة ا خرى لحماية المسطحات المائية من التلوث والتعديات
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    تلدك          ا خطداء فدي    فدي   وتال         السدابوة،         الدراسدات    تلدك      عليهدا      انتهدت     التدي        النتدائت   مدن        اسدتاادة  . 7

               الشدرطة لمواجهدة                  للتطبيدق داخدل جهداز     ييدلل    عدام      بإطدار       للخدروج  ،        السدابوة         الدراسدات

  .       المائية                      التعديات علي المسطحات 
    ومدا        السابوة         الدراسات    علي      االطالأ    خالل   من  :        السابقة         الدراسات   عن        الدراسة    هذه     يمي    ما    أهم

 :    يلي     فيما     نقاط     بعد       غيرها   عن      تمي ت        الدراسة    هذه   أن    نجد               نتائت وتوييات،    من     علية      انتهت
                 والتخطددديط لمواجهددددة   ،                                                         سدددتتناول الدراسددددة الحاليدددة حدددداالت التعددددا علددددي المسدددطحات المائيددددة  . 0

ددا دور ا جهددزة ا منيددة وأفددراد ومنممددات المجتمددع   ،                              التعددديات علددي المسددطحات المائيددة     ن                                           وأي ن
                                                                       المددددني فدددي مواجهدددة التعدددديات مدددن خدددالل تحليدددل واه وشدددرذ مايدددل وهدددو مدددا لدددم تتناولددده 

  .                الدراسات السابوة

  .                                                                         سيشير الباحث  همية المشاركة المجتمعية في مواجهة التعديات مع ا جهزة ا منية  . 7

                                                                   العالقددددة بددددين أفددددراد ومنممددددات المجتمددددع المدددددني وبددددين ا جهددددزة ا منيددددة لمواجهددددة       سيو ددددل   . 1
  .                             التعديات علي المسطحات المائية

                                                                       سددديتم و دددع آليدددات عداريدددة علدددي نهدددت فلسددداي حدددديث لمواجهدددة التعدددديات علدددي المسدددطحات   . 7
                                                                           المائيدددة مدددن خدددالل ا جهدددزة ا منيدددة باالشدددتراك مدددع أجهدددزة الدولدددة ا خدددرى وأفدددراد ومنممدددات 

  .          تمع المدني    المج

                                                                            سيشدر الباحدث علدي دور مددامورا ال دبط اإلدارا والو دائي فدي حمايددة ميداد نهدر النيدل مددن   . 5
  .                                                                               التلوث والتعديات ودور ا جهزة ا منية في تحويق حماية المسطحات المائية من التعديات

 

 اإلطار النظري
 :خطة الدراسة

و ددع آليددات عداريددة موترحدددة  بكيايدددة ةالم تعلودد الجوانددب دراسددته يفددد ونالبدداحث تندداول حيددث
 منهجية خطة خالل منلتاعيل دور ا جهزة ا منية لمواجهة التعديات علي المسطحات المائية 

 : تيكاآل ثالث مباحث علي قسمها
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 يفدد المائيددة والمسددطحات البيئددة لشددرطة العامددة اإلدارةدور   ا ول المبحددث يفدد تندداول فوددد
دد فيدده ولكددرالمسددطحات المائيددة ،  حمايددة مجددال حمايددة  يا جهددزة الشددرطية ا خددرى فدد دور اأي ن

 .المسطحات المائية
 المعنيددة ا منيددة ا جهددزة تواجدده يالتددالمعوقددات  الباحددث فيدده سددتعرلا يالثددان المبحددث أمددا
 الانيددة، وكددلا المعوقددات  التدريبيددة المعوقددات عددن فيدده تحدددث حيددث ،المسددطحات المائيددة بحمايددة
 .والمجتمعية والتنميمية والمادية
بعدل اآلليددات اإلداريدة الموترحددة بهدده تاعيددل  الباحدث فيدده سدتعرلا الثالددث المبحدث أمدا

 .دور ا جهزة ا منية لمواجهة التعديات علي المسطحات المائية
 :دور األجه   األمنية في مواجهة التعديات على المسطحات المائية:  المبحث األول

 .البيئة والمسطحات دور اإلدارة العامة لشرطة  :االول المطل 
 .حماية المسطحات المائية  يدور ا جهزة الشرطية ا خرى ف :الثاني المطل 
المعوقات التي تواجه األجه   األمنية المعنية بحماية المسطحات : يالثانالمبحث 
 :المائية
  .المعوقات التدريبية  :االول المطل 
 .والتنميمية والمجتمعية المعوقات الانية والمادية  :الثاني المطل 
 :اآلليات ا دارية المقترحة:  الثالالمبحث 
 دور األجه   األمنية في مواجهة التعديات على المسطحات المائية: األولالمبحث 

 :لعامة لشرطة البيئة والمسطحاتدور ا دار  ا: المطل  االول
      تلتدزم  "   :      علةى أن      2095                  الجديةد اليةادر عةام    ي                 من الدستور الميةر   (   52 )           تنص الماد  

  .                          المائية ومحمياتها الطبيعية   ا                                               الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراته
                                                                            ويحمدددر التعددددا عليهدددا، أو تلويثهدددا، أو اسدددتخدامها فيمدددا يتندددافي مدددع طبيعتهدددا، وحدددق كدددل 

                  الخ دراء فدي الح در،                                                                 مواطن في التمتع بها مكادول، كمدا تكادل الدولدة حمايدة وتنميدة المسداحة 
                                                                                       والحاام علي الثروة النباتية والحيوانية والسمكية ، وحماية المعرل منهدا لالنودرال أو الخطدر، 

   ".                                                      والرفق بالحيوان، وللك كله علي النحو اللى ينممه الوانون
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                          لكددل شددخع الحددق فددي بيئددة يددحية   "   :                  مةةن الدسةةتور علةةى أن  (   54 )               كمةةا تةةنص المةةاد  
                                                        وتلتدددزم الدولدددة باتخدددال التددددابير الالزمدددة للحادددام عليهدددا، وعددددم                             سدددليمة، وحمايتهدددا واجدددب وطندددي،

                                                                                      اإل رار بها، واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعيدة بمدا يكادل تحويدق التنميدة المسدتدامة، و دمان 
   ".                        حووق ا جيال الوادمة فيها

                  الشددرطة هيئددة مدنيددة  "                  مةةن الدسةةتور مةةن أن  (    204 )                           وعلةةى ءةةوء مةةا تقءةةى بةةه المةةاد  
                                                                  ة الشددعب ، ووالؤهددا لدده ، وتكاددل للمددواطنين الطمانينددة وا مددن ، وتسددهر علددي              نماميددة فددي خدمدد

                                                                                     حاددم النمددام العددام واآلداب العامددة ، وتلتددزم بمددا يار دده عليهددا الدسددتور والوددانون مددن واجبددات ، 
       ....".                                    واحترام حووق اإلنسان وحرياته ا ساسية 

ا بال نا بحماية                                البيئة، وياتي هلا االهتمام  من                                         ن      ن         ولهلا تولي وزارة الداخلية الميرية اهتمامن
             اليدحة العامدة   -           ا مدن العدام  )                                                         اختيايات الوزارة بالحاام علي النمام العام بمدلوالته الثالث 

  .                                                ، وحريت علي عنشاء عدارة متخيية تعني بشئون البيئة (              السكينة العامة  -
   :                                        االختيايات العامة لشرطة البيئة والمسطحات  :    ً أواًل 

                                                   وتدامين وحمايدة المسدطحات المائيدة وخطدوط المالحدة، وقطداأ                      و ع سياسة وخطدط حراسدة  -
                                                                                        الثروة المائية، والرا، وللك بالمنداطق الداخليدة أو البحريدة التدي يوكدل لدوزارة الداخليدة مهمدة 

   .        تامينها

  .                                                               العمل علي تنايل أحكام الووانين والورارات المتعلوة بحماية البيئة -

    :                            اختيايات إدار  البحث الجنائي  :     ً ثانًيا
                                                                          اإلشددراه علدددي أعمدددال مكافحددة الجدددرائم التدددي تمددس ا مدددن العدددام أو تسددتهده قطددداأ الثدددروة  -

  .                                                ن                            المائية بالمسطحات المائية أو الثروة الزراعية وفونا للسياسة التي ترسمها اإلدارة

                                                                                  جمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم بالمناطق المائية والزراعية سواء ما يمدس ا مدن العدام  -
                                                             والزراعيدددة، وتسدددجيل المجدددرمين وا شدددخاع المشدددتبه فددديهم وا شدددياء التدددي                    أو الثدددروة المائيدددة

  .                    تتيل بالنشاط اإلجرامي

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 348  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

    :                                   اختيايات إدار  حماية الثرو  المائية  :     ً ثالثًا
  .                                                           تامين المسطل المائي وتنايل الووانين واللوائل الخاية بحمايته -

  .                                                            بط الجرائم التي توع بالمخالاة لووانين حماية الثروة السمكية -

  .                                                                      بط عمليات تهريب ا سماك ل مان ويولها للمواطنين من خالل المنافل الشرعية -
 حماية المسطحات المائيةدور األجه   الشرطية األخرى في : المطل  الثاني

            يخددتع مددامورو   :                                     ً                      دور أقسةةام ومراكةة  الشةةرطة المختيةةة مكانًيةةا بةةأج اء مةةن نهةةر النيةةل  - 9
                  ن                       ن         ومراكز الشرطة نوعينا بجميع الجرائم، ومكانيندا بددوائر                                  ال بط الو ائي العاملون في ا قسام 

                                                                          اختيايدهم، ويتمتعددون جمديعهم بيدداة مدامور ال ددبط اإلدارا، لدلا يوومددون بدبعل المهددام 
  .                                      في مجال حماية مياد نهر النيل من التلوث

                                                                      تختع بتنايل الووانين المتعلوة بالنمافة العامة والمحال المولوة للراحة  :                 دور شرطة المرافق  - 2
   .                                                               والم رة باليحة والتلوث الناتت من الباعة الجائلين بالطرق العامة

                                        تختع تلك اإلدارة بتدامين المنشدآت السدياحية    :                                      دور ا دار  العامة لشرطة السياحة واآلثار  - 3
  .                                                              وا ثرية، وتووم بدور هام في مجال حماية مياد نهر النيل من التلوث

                                  تخدددتع اإلدارة وفروعهدددا بمراقبدددة تنايدددل    :    ايةةةالت                                    دور ا دار  العامةةةة لشةةةرطة النقةةةل والمو   - 5
  .                                                                              الووانين في وسائل النول، وتووم بدور هام في مجال حماية مياد نهر النيل من التلوث

 المسطحات المائيةتواجه األجه   األمنية المعنية بحماية  يالت المعوقات: الثانيالمبحث 
 :المعوقات التدريبية: المطل  االول

                                                       هددم ال ددوابط التددي يجددب مراعاتهددا فددي العمليددة التدريبيددة فددي                    سددوه نعددرل فيمددا يلددي
                                                                          مجددال ا مدددن البيئدددي، بحيدددث علا تدددم عقيددداء هدددلد ال دددوابط سدددوه تدددؤدا علدددي بعدددل المعوقدددات 

  :              التدريبية، وهي
                                   علا اتادق علدي المدواد التدريبيدة التدي    :                                                إعداد الماد  التدريبيةة قبةل بةدء البرنةامج التةدريبي-  ً  أواًل 

                                                              دريب وبرنامجه، واتادق علدي تايديالت كدل مدادة، وجدب ععدداد هدلد المدواد                  ستدرس في منهت الت
                     حتدي ي ددمن عددم اال ددطراب                                                       ن قبدل بددء التدددريب بوقدت كدداه، في كلده المدددرب بويداها تايدديالن 

  .              في سير التدريب
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                                   ينب دي أن تكدون مدواد التددريب متناسدبة    :                                       توافق المحتوى التدريبي مع مستوى المتةدر   -    ً  ثانيًا 
  –                                                                               مع مستويات المتددربين سدواء أكاندت فدي المسدتوى العلمدي للمدواد أومدن حيدث الل دة، ويالحدم 

                                                                            أن المدرب المتوسع في المستوى النمرا يحتاج علي مهارات تطبيوية أكثر مدن المددرب   –   ا    ن دائمن 
     توسددع    ي                      ي الندواحي النمريددة، التد                                                      المتوسدع فددي الخبدرة العمليددة، الدلا يحتدداج علدي بعددل التوسدع فدد

  .                                       عدراكه، وتوجه خبرته العملية بطريوة أف ل
                     يجددب أال توتيددر المندداهت    :                                           توءةةيا العالقةةة بةةين عمةةل المةةدر  وغيةةره مةةن األعمةةال  -   ً   ثالثًةةا 

د  –                                   مهنته فوط، بل البد أن تشتمل البرامت                                     والبرامت علي أعمال ومياة المدرب أو     علدي   –   ا   ن أي ن
                            الجهداز، الدلا يعمدل فيده، فعمدل                                  ل وغيرها مدن ا عمدال فدي اإلدارة أو                     العالقات بين هلد ا عما
              سلسدلة الحلودات    ي                                          عدن بداقي ا عمدال ا خدرى، بدل يكدون حلودة واحددة فد                     ن المدرب ال يكون منعزالن 

  .                                          ا خرى التي تعمل علي تحويق هده المنممة كلها
 :والمادية والتنظيمية والمجتمعية المعوقات الفنية: المطل  الثاني

                                                                    كل ما يتعرل له مامورو ال بط من مخاطر فإن هنداك معوقدات أخدرى تدواجههم ال      رغم
                                                                             تختلدده فددي أهميتهددا عددن المخدداطر التددي يتعر ددون لهددا، والميدداعب التددي تعيددق عملهددم وتحددول 

  :                                                                        دون عنجازها علي النحو المطلوب، وهلد المعوقات يتمثل أبرزها بإيجاز في اآلتي
                                       تتمثددددل هددددلد اإلمكانيددددات فددددي ا جهددددزة والمعدددددات    :   ءةةةةبط                      نقةةةةص إمكانيةةةةات مةةةةأموري ال  -  ً  أواًل 

                                                                                        والمختبرات سواء المتنولة أو الثابتة، وغيرها من أدوات ووسائل أخرى يستوجب توافرها لمدامورا 
                                                                                   ال دبط، حتدي يتسددني لهدم الويدام باعمددال المراقبدة للوقددوه علدي مددى احتددرام المخداطبين باحكددام 

                                              يدادر التلدوث التخدال اإلجدراءات والتددابير الوقائيدة                                            الووانين البيئية، وتحديد مدى تلوث البيئدة وم
  .                                    الالزمة، ومنع ا عمال وا نشطة المخالاة

                                                                             ونتيجة النوع الهائل في اإلمكانيدات الواجدب توافرهدا لمدامورا ال دبط، يترتدب علدي للدك 
                                                ل                                   عدددم اسددتطاعتهم أداء مهددامهم فددي يسددر وسددهولة، ومددن ث ددمل ت دداؤل مسدداحة الرقابددة البيئيددة والتددي 

  .                              ت ع د  من أولويات العمل البيئي
                                                 من استوراء التشريعات البيئية الموارنة يت ل بجالء،    :                         تقييد يالحيات مأموري الءبط  -    ً  ثانيًا 

                                                                       عدددم وجددود نيددوع كافيددة تحدددد يددالحيات وواجبددات مددامورا ال ددبط اإلدارا بشددكل وا ددل، 
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                 بتنايل أحكدام هدلد                                                              وللك علي عكس الو ع بشان زمالئهم مامورا ال بط الو ائي المختيين 
  .         التشريعات

                                                                         ا مر الدلا يدؤدا علدي ععاقدة عمدل مدامورا ال دبط اإلدارا، وللدك خشدية الوقدوأ فدي أا 
  .                                                          عجراء خاطئ يعود عليهم بالمساءلة التاديبية من قبل جهة عملهم

                                     عن أجهدددزة الريدددد ومعددددات الويددداس وا دوات    :                           األجهةةة   ومعةةةدات القيةةةا  الال مةةةة     قلةةةة  :        ثالثةةةا  
                                                                              إلثبات جدرائم المسداس بالبيئدة ت شدكل أهميدة خايدة لمدامورا ال دبط، وللدك لكونهدا ت ع دد         الالزمة 

                                                                              مددن الوسددائل التددي ال غنددي عنهددا فددي قيددامهم بعملهددم؛ فوددد يتعددلر أو يسددتحيل الكشدده عددن هددلد 
                                                                               الجدددرائم والتويدددل عليهدددا بددددون اسدددتخدام هدددلد الوسدددائل، ولكدددن علدددي أرل الواقدددع نجدددد أن هدددلد 

                                                                بالشكل المطلوب لجميع مامورا ال بط الو ائي، مما يترتب علي للدك مدن                  الوسائل ال تتوافر 
                                                                              عدددم عمكانيددة  دددبط كافددة المخالادددات البيئيددة، وعلدددي ا خددع تلدددك التددي تتعلدددق بتجدداوز النسدددب 
                                                                                 والمعددايير، التددي تكددون أشددد فددي خطورتهددا وأكثددر فددي أهميتهددا مددن المخالاددات ا خددرى المتعلوددة 

                                                      تدددي يمكدددن عدراكهدددا بدددالعين المجدددردة وبددددون اسدددتخدام أدوات أو                               بدددالنمم واالشدددتراطات البيئيدددة، وال
  .          أجهزة لللك

  :لةيةات ا داريةة الةمةقةتةرحةةةاآل الةمةبةحةث الثالث
 : الهيكل التنظيمي لإلدار  العامة لشرطة البيئة والمسطحات: :   ً أوال  
   :                                      تعديل الهيكل التنظيمي لإلدار  إلى اآلتي  -

  مساعد المدير لشئون ا من، مساعد المدير للشدئون  )   :   إلى                          تقسيم مستوى ا شراف النوعي                                             
                                                                                اإلداريدددة والماليدددة، مسددداعد المددددير للعمليدددات والتددددريب، مسددداعد المددددير لمجدددرى نهدددر النيدددل، 

                     حيددث يددوفر هددلا التوسدديم   (                                                          مسدداعد المدددير للبحيددرات المالحددة، مسدداعد المدددير لسددواحل البحددار
  .                             مزايا التخيع في العمل واإلدارة

 ن        ووحدددات تتبددع مددديريات ا مددن المعنيددة عدارينددا وتشددره                       يةةة وا شةةراف إلةةى أقسةةام           تقسةةيم التبع                                      
     ن  عداريندددا -                                              ن                       عليهدددا اإلدارة العامدددة لشدددرطة البيئدددة والمسدددطحات فنيندددا حيدددث أن اإلشدددراه الكامدددل 

                                                                          لددإلدارة العامددة لشدرطة البيئددة والمسددطحات يتطلدب تددوافر أعددداد كبيدرة مددن المسددتويات   -    ن وفنيندا
                                                         ي تتمكن من المتابعة لجميع جهات االختيداع المتراميدة ا طدراه،                     اإلدارية واإلشرافية حت
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                                                                              كمددا أن اإلشددراه اإلدارا لمددديريات ا مددن المعنيددة يددوفر الكثيددر مددن الوقددت والجهددد والمددال 
                                                                              الالزم للمتابعة واإلشراه ويسهل عملية اإلحالل والتجديد لبعل المعدات وا دوات الالزمدة 

  .            ات الج رافية                                للعمل عن طريق التنسيق مع المحافم

  حمايدددة الثدددروة  )                                                           أال تتحددددد اختيايدددات ا قسدددام والوحددددات المختلادددة باختيايدددات نوعيدددة             
    .                            بل تختع بكل للك في آن واحد  (                                             السمكية، حماية البيئة، حماية الثروة الزراعية

  عنشددداء عدارات الرقابدددة النهريدددة بكافدددة محافمدددات الجمهوريدددة أسدددوة با سدددلوب المتبدددع بدددإدارات                                                                                 
                     ن                                                   ي مسددتوى الجمهوريددة بدددالن مددن عملهددا بالهيئددة العامددة للنوددل النهددرا بالودداهرة فوددط          المددرور علدد

                                                                            علدددي أن يكدددون عملهدددم طدددوال اليدددوم مدددع تدددوفير لنشدددات خايدددة بالرقابدددة النهريدددة  داء مهدددام 
  .                عملهم بنهر النيل

  ،ن                                                 عنشداء جهداز فنددي مركدزا يشددره فنيندا علدي أعمددال عدارات وأقسدام المرافددق بمدديريات ا مددن                             
                                                                           حيد الجهدود واالرتواء بالمسدتوى الاندي للعداملين بشدرطة المرافدق، وللدك بمدا ال يخدل         بهده تو 

   .                               بالتبعية اإلدارية لمديريات ا من

   :                                                 الةمةتابعةة الةميدانية وا جةراءات الةقةانةونةيةة  :        ً ثةانةيةًا

  :                  المتابعة الميدانية

  توددوم بيددره مخلااتهددا                                                             تكثيدده الدددوريات ا منيددة والتاتددية الدددائم علددي كافددة المنشددآت التددي                   
  .                                                                                علي نهر النيل وفرعيه والترأ والمياره واتخال كافة اإلجراءات الوانونية حيال المخاله

  التنسديق فيمددا بدين ا جهددزة المعنيدة ووزارة المددوارد المائيددة والدرا إلزالددة التعدديات التددي تحدددث                                                                                      
  .                                               علي نهر النيل و اافه وفرعيه والترأ بياة مستمرة 

 قددوانين حمايددة نهددر النيددل والمجددارا المائيددة مددن التلددوث، التعدددا علددي                    تشددديد العووبددات فددي                                                              
  .                                                                 منافع الرا واليره ، حماية البيئة من التلوث بما يوكب تطور الجريمة 

  :                            ةيةانةات حةديةثةة مةةن خةةالل                 إنةشةاء قةاعةد  ب  :     ً  ثالثًا 

  التددي                                                                     حيددر ميددادر التلددوث علددي طددول مجددرى نهددر النيددل وتحديددد مندداطق تركيددز الملوثددات     
ا علددي جددودة الميدداد لو ددع آليددات بددرامت اإليددالذ البيئددي طبونددا للتدداثيرات            ن      ن                                                   ن            تددؤثر تدداثيرنا وا ددحن

  .                       ن البيئية المتوقعة مستوبالن 
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  عنشدداء شددبكة قوميددة لريددد نوعيددة ميدداد نهددر النيددل ، وللددك بعمددل قيدداس المؤشددرات الطبيعيددة                                                                              
                    دة الميداد عنددد ميددادر                                                               والكيمائيدة والميكروبيولوجيددة مدن التحلدديالت الدوريددة للوقدوه علددي جددو 

    .                        ن                        التلوث كل ثالثة أشهر وفنا لوانون حماية نهر النيل

  التوسدددع فدددي نوددداط ريدددد نوعيدددة الميددداد عندددد ماخدددل محطدددات ميددداد الشدددرب وميددداره ونوددداط                                                                       
                                                                                   ميبات الميانع عند التوائها بالترأ الكبرى المتارعة من نهر النيل أو فرعيدة بيداة دوريدة 

  .                                      الرتباطها بخطط التنمية االقتيادية للدولة     ن                          وفونا لخطط وزارة اليحة والسكان

                                                                          آلةيةةةةةات الةرقابةةةةةة والمحاسةةةةبة لمواجهةةةةة االعةتةةةةةداء عةةةةةلى األراءةةةةي ال راعةيةةةةةة عةةةةةلى   :    ً  رابًعةةةةا
  :                 المسطحات المائية 

                                                                                    أن يتم تنايل اإلزاالت فور الشروأ في تنايل أعمال البناء دون تحرير ق ايا لتلك المخالاات   . 0
   .                ي حساب الم خاله                      مع تنايل تلك اإلزاالت عل

                                                                                 قيدام مددديريات ا مددن المختلادة بسددرعة ععددداد الدراسدات ا منيددة وتحديددد مواعيدد للتنايددل خددالل   . 7
                                                                               مدة وجيزة من تاريخ عخطارها بالورارات من جانب وزارتي الزراعية واستيدالذ ا را دي أو 

  .                     الموارد المائية والرا

  .             ة تحت أا مبرر                للعوارات المخالا  (       كهرباء  –     مياد  )                  عدم توييل المرافق   . 1

ً   خةامًسا  لقةاء المخلفةات فةي نهةر                                                     آلةيةات الرقابة والمحاسبة لمواجهة مشةكلة التلةوث البيئة :                               ي وا 
  :     النيل

                                                                            قيددددام وزارة البيئددددة باددددرل غرامددددات م دددداعاة علددددي الميددددانع المخالاددددة كعووبددددة لعدددددم تنايددددل   . 0
    ثير                                                                       االشدددتراطات البيئيدددة خدددالل مددددة معيندددة وللدددك ليدددعوبة غلدددق تلدددك الميدددانع لتجندددب التدددا

  .                                                         االجتماعي السلبي من غلوها علي االقتياد الوومي والعاملين بها

                                                                                     االستمرار في تنايل قدرارات اإلزالدة اليدادرة مدن وزارة المدوارد المائيدة والدرا بالنسدبة لليدره   . 7
                                                                                 بددالنهر والتددرأ والبحيددرات بالتنسدديق مددع مددديريات ا مددن بددلات اآلليددة الخايددة بتنايددل قددرارات 

                                                           لزراعيدددة علدددي أن تكدددون آليدددات المواجهدددة لتوليدددل المددداهرة والرقابدددة                    اإلزالدددة علدددي ا را دددي ا
  .                                                                       والمحاسبة والتوييم هي لات آليات مواجهة ماهرة البناء علي ا را ي الزراعية
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                                                                             عنشدداء محطددات إلسددتوبال مخلاددات العائمددات السددياحية والوحدددات النهريددة داخددل نهددر النيددل   . 1
   (.     أسوان  –      ا قير  )               وخاية في مناطق 

ً  سادًسا   :                                                            آليات الرقابة والسيطر  على حركة المالحة البحرية والنقل النهري  :    
  فدددي عطدددار تطدددوير منمومدددة النودددل النهدددرا ، وكدددلا الرقابدددة والمتابعدددة علدددي الوحددددات النهريدددة                                                                               

                                                                        بجميددددع أنواعهددددا مددددن خددددالل ريددددد اإلدارة العامددددة لشددددرطة البيئددددة والمسددددطحات العديددددد مددددن 
                   لددلا يددرى الباحددث و ددع       ....                                                     المعوقددات والمشددكالت التددي تددؤدى علددي ععاقددة منمومدده النهددر 

                                                    يدق الرقابدة والسديطرة علدي حركدة المالحدة النهريدة فدي عطدار                           تيورات موترحة تؤدى علدي تحو
              ن                                                             مدددن الودددانون وفونددددا لل دددوابط والشددددروط الواجدددب توافرهدددا فددددي تلدددك المعددددديات لتحويدددق ا مددددن 

  :  تي            على النحو اآل  –                  والسالمة للمواطنين 

                                                                     اإلسدددراأ فدددي استيددددار الودددانون الخددداع بإدخدددال بعدددل التعدددديالت علدددي قدددانون المالحدددة   . 0
                                                      وتعديالته بشان ت ليم العووبات أو قواعدد التدرخيع للوحددات       0951    سنة  ل    01            النهرية رقم 

  .                                                       النهرية وما يتم اتخال من عجراءات حال مخالاة تلك الوواعد

                                                                              تشددكيل لجنددة دائمددة بالهيئددة العامددة للنوددل النهددرا يكددون اختيايددها مراجعددة كافددة ا عمددال   . 7
                 فددي عطددار  ددبط حركددة                                                        الخايددة بحركددة المالحددة النهريددة ومددا توددوم بدده الجهددات المختيددة 

      وزارة   –                                     اإلدارة العامدددة لشدددرطة البيئدددة والمسدددطحات  )                             المالحدددة علدددي أن ت دددم فدددي ع دددويتها 
   (.                  وزارة الحكم المحلي  –                 جهاز شئون البيئة   –                      الموارد المائية والرا 

                                                    النهرية المدرخع لهدا فدي حالدة مخالادة اشدتراطات التدراخيع    ي                         ت ليط العووبات علي المراس  . 1
   (.    0907     لسنة     07            الوانون رقم  )                                     ، وكلا في حالة عقامة مرسي بدون ترخيع 

 

 إجراءات الدراسة
 :حدود الدراسة

نمدددددرنا لتزايدددددد المسدددددتجدات  7101 -7100تمثلدددددت فدددددي الاتدددددرة مدددددن  :  الحةةةةةدود ال مانيةةةةةة – أ
  .                    الاترة مو وأ الدراسة    في                 المسطحات المائية   والتعديات علي

  .                                 محافمة الجيزة وا حياء التابعة لها    في        للدراسة    ي                   يتمثل النطاق المكان  :               الحدود المكانية  –    
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 منهج الدراسة
 المنهج الويفي التحليليمن أجل تحويق أهداه الدراسة استخدم الباحث : منهج الدراسة -9

واللا يعره بانه طريوة في البحث تتناول أحداث ومواهر وممارسات موجودة متاحة 
للدراسة والوياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتااعل 

آليات عدارية موترحة لتاعيل دور ) وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة، معها ويياها ويحللها
دراسة تطبيوية في محافمة " لتعديات علي المسطحات المائية ا جهزة ا منية لمواجهة ا

من حيث التعريه وا هداه وا همية ومتطلبات تطبيوها علي الوجه المؤدا ( الجيزة
 .لتاعيل دورها

  :                                            ستعتمد الدراسة على نوعين أساسين من البيانات 
                                                           وللدددك بالبحدددث فدددي الجاندددب الميدددداني بتوزيدددع اسدددتبيانات لدراسدددة بعدددل   :                البيانةةةات األوليةةةة  - أ

               ومددن ثددم تاري هددا   ،                                                         ماددردات البحددث وحيددر وتجميددع المعلومددات الالزمددة فددي مو ددوأ البحددث
 SPSS  ( Statistical Package for Social                         وتحليلهدددا باسدددتخدام برندددامت 

Science )  الويدول لددالالت                                                    اإلحيائي واستخدام االختبارات اإلحيائية المناسبة بهده             
  :             وذلك باستخدام  ،                                    لات قيمة ومؤشرات تدعم مو وأ الدراسة

                      اعتمادا علي التكرارات   ،                             وللك لويه خيائع عينة الدراسة  :                     مقايي  ا حياء الويفي  . 0
  .              والنسب المئوية

                                                           لمعرفدددة اثدددر المت يدددرات الديموغرافيددددة لةليدددات اإلداريدددة الموترحدددة    :                    تحليةةةل التبةةةاين األحةةةادي  . 7
  .                                                                لتاعيل دور ا جهزة ا منية في مواجهة التعديات علي المسطحات المائية

                                             بمراجعددة الكتددب والدددوريات والمنشددورات الخايددة أو     ون              وقددد قددام البدداحث  :                  البيانةةات الثانويةةة  -  
                               آليدددات عداريدددة موترحدددة لتاعيدددل دور  )       دراسةةةة ب            والتدددي تتعلدددق   ،                            المتعلودددة بمو دددوأ قيدددد الدراسدددة

                        دراسددة تطبيويددة فددي محافمددة   "                                                     ا جهددزة ا منيددة لمواجهددة التعددديات علددي المسددطحات المائيددة 
        ومدن خدالل   ،                                                              وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسدهم فدي عثدراء الدراسدة بشدكل علمدي  ،  (      الجيزة

                                              وقد تم التعره علدي ا سدس والطدرق العلميدة السدليمة   ،                                   اللجوء للميادر الثانوية في الدراسة
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                                                       وكللك أخل تيور عام عن آخدر المسدتجدات التدي حددثت وتحددث فدي   ،                  في كتابة الدراسات
  .            مجال الدراسة

 .ستطبق الدراسة الحالية علي المسطحات المائية بمحافمة الجيزة: دراسةمجتمع ال -2
 :سيشمل مجتمع الدراسة علي عينة عشوائية من: عينة الدراسة -3

                                                                            العاملين في ا جهزة اإلدارية وا منية بمختلده مسدتوياتهم للوقدوه علدي حويودة أدائهدم   . 1
                      فمددة، والمشددكالت اإلداريددة                                                     لددورهم، واسددتطالأ أرائهددم حدول التعددديات المائيددة فدي المحا

   .         يواجهنها      التي           والتنميمية 
                                                                           العدداملين فددي المنممددات ا هليددة والمدنيددة المهتمددين بالحاددام علددي المجددرى المددائي مددن   . 2

                                   اسددتطالأ أرائهددم عددن دور ا جهددزة وكيايددة   و            يتعددرل لهددا،       التددي                    التعددديات والتهديدددات 
   .            تاعيل دورها

دور ا جهزة ا منية واإلدارية خاية للتعرف على ( استبانة)تم بناء أدا   :أدا  الدراسة -5
 .ودور أفراد ومنممات المجتمع المدني في حماية المسطحات المائية

  :                       وستتكون أدا  الدراسة من
                                                                     تددم تيددميمها وتوزيعهددا علددي العدداملين والوددادة فددي المؤسسددات وا جهددزة اإلداريددة   :             األدا  األولةةى 

  ،                               التي توع عليه فدي محافمدة الجيدزة                                               المنوط بها حماية المسطحات المائية من التعديات        وا منية 
                                                                              لإلسدددتطالأ آرائهدددم تجددداد التعدددديات، وكيايدددة تاعيدددل دورهدددم، وأثدددر للدددك علدددي حمايدددة المسدددطحات 

  .       المائية
  :                            نت محاور األدا  األولى كالتالي   وكا

       الخبدددرة   –               المنيدددب الدددومياي   –              المؤهدددل العلمدددي   –      العمدددر   –      الجدددنس  )  :     وشةةةمل  :           القسةةةم األول
   (.       العلمية

                                                              العبددارات الخايددة بالعدداملين والوددادة فددي المؤسسددات وا جهددزة اإلداريددة  )   :   شةةمل  :     ثةةاني        القسةةم ال
  –  (                                                                                  وا منية المنوط بها حماية المسطل المائي من التعديات التي تودع عليده فدي محافمدة الجيدزة

  .     عبارة  (   02 )         وتكون من 
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          والمؤسسددددات    ي                    منممددددات المجتمددددع المدددددن        أفددددراد و     علددددي    ا       وتوزيعهدددد            تددددم تيددددميمها  :               ألدا  الثانيةةةةة ا
           مواجهددددة هددددلد        آليددددات                                      تجدددداد مو ددددوأ الدراسددددة وكيايددددة االرتودددداء مددددن   م    رائهدددد آ               ا هليددددة، السددددتطالأ 

  .        التعديات
  :       كالتالي                           وكانت محاور األدا  الثانية

       الخبدددرة   –               المنيدددب الدددومياي   –              المؤهدددل العلمدددي   –      العمدددر   –      الجدددنس  )  :     وشةةةمل  :           القسةةةم األول
   (.       العلمية

  ،                 والمؤسسدددات ا هليدددة   ي                     بمنممدددات المجتمدددع المددددن                 العبدددارات الخايدددة )   :   شةةةمل  :             القسةةةم الثةةةاني
   ي                                                                               إلستطالأ آرائهم تجداد مو دوأ الدراسدة وكيايدة اإلرتوداء مدن أسداليب مواجهدة هدلد التعدديات فد

  .     عبارة  (   70 )         وتكون من   –  (              محافمة الجيزة
                  فددددي ا جهددددزة اإلداريددددة            المسددددئولين               مددددن الموددددابالت مددددع         العديددددد                      هددددلا باإل ددددافة علددددي عجددددراء 

  .              بمو وأ الدراسة           والمهتمين  ،                              وأفراد ومنممات المجتمع المدني   ،       وا منية

قددام الباحددث بو ددع رقددم كددل عبددارة مددن عبددارات االسددتبيان فددي العمددود ا ول، وقددام بو ددع 
عبارات االستبيان في العمود الثاني، بينما قسم العمود الثالث اللا يدل علي درجة الموافوة علي 

، وقدد (معدارل بشددة –معدارل  –محايدد  –موافدق  –موافدق بشددة : )أعمدة فرعيدة هدي خمسة
التددددروج ولحسددداب ا وزان النسدددبية لبندددود  الخماسدددي( Likert)أسدددلوب ليكدددرت اسدددتخدم الباحدددث 

 : ان، حيث أعطي للبدائل التي اختارها الدرجات التالية، كما هو مو ل بالجدول التالييستباإل

 ا وزان النسبية لبنود االستبيان :جدول
 معارض بشد  معارض محايد موافق موافق بشد 

5 7 1 7 0 

  يعني عدم الموافوة الشديدة من قبل أفراد (  0.0-0) علا كانت قيمة المتوسط الحسابي من
 .الدراسة

  يعني عدم موافوة أفراد الدراسة ( 7.1-0.0) أكبر من علا كانت قيمة المتوسط الحسابي. 

  يعني عدم تاكد أفراد الدراسة( 1.7-7.1)أكبر من علا كانت قيمة المتوسط الحسابي. 

 يعني موافوة أفراد الدراسة( 7.7-1.7) أكبر من ت قيمة المتوسط الحسابي علا كان. 
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  يعني الموافوة الشديدة من قبل أفراد ( 5-7.7) الحسابي أكبر من علا كانت قيمة المتوسط
 .الدراسة

سيحاول الباحث االستاادة من ا دوات المتاحة وعدم : أدوات جمع البيانات لألداتين -2
االقتيار علي أداة واحدة، وللك بهده ت طية جوانب الويور التي قد تشوب ا داة 

 :لذا سيعتمد البحث في جمع البيانات علي ميدرين . الرئيسية 
            راد ومنممدات                                                                حيث سيتم اللجوء علي البيانات المتاحة ا جهدزة اإلداريدة وا منيدة وأفد   :        األول كمي

  .              المجتمع المدني
                                                               وهدددي تلددك البيانددات التددي يدددتم الحيددول عليهددا مددن حددداالت الدراسددة، مددن خدددالل    :           الثةةاني كيفةةي

   .                                                المالحمة والموابلة المتعموة واالستعانة باإلخباريين
                                                                                   وفي هلا اإلطار يمزج البحث في جمع بياناته بين ا سداليب وا دوات الكميدة والكيايدة مدن أجدل 

                                                                         بيانات أكثر شموال ودقة، تساعد علي فهدم وتحليدل الو دايا التدي تثيرهدا التسداؤالت            الويول علي 
   .         المطروحة

لود قام الباحث باستخدام ا ساليب اإلحيائية  :أسالي  المعالجة ا حيائية لألداتين -4
 :، وهيSPSS             ن                                         المناسبة وفوا  لبرامت الحزمة اإلحيائية للعلوم االجتماعية 

 التكرارات والنسب المئوية تستخدم لتو يل خيائع أفراد العينة . 
 معامل ارتباط بيرسون لحساب يدق االتساق الداخلي بين لالستبيان. 
  معامل ألاا كرونباخ( Cronbach’s Alpha )  لحساب معامل الثبات . 
 المتوسطات الحسابية واالنحراه المعيارا لتو يل استجابات أفراد عينة الدراسة . 
 ختبار تحليل التباين اOne Way ANOVA  لاحع الاروق بين استجابات فئدات الدراسدة

 .تبعان لمت يرا الخبرة والجنس
  اختبار(T–Test )لمعرفة داللة الاروق بين عينة الدراسة تبعا  لمت ير المؤهل الدراسي. 
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للتحوق من يدق ا داة فود اعتمد الباحث علي طريوتين،  :يدق االستبيان لألداتين -7
 : وهما

                             ، حيدث قددام الباحدث بعدرل عبددارات  (Face validity )                          ا ولدي وتسدمي اليددق المدداهرا   . أ  
                                                                               االستبيان علي مجموعة من الخبراء والمتخييدين مدن المشدهود لهدم بالكاداءة والخبدرة، وتدم 

  .                    يق آرائهم وتوجيهاتهم                                              التويل علي االستبيان في يورتها النهائية بعد تطب
          وتوددوم علددي    (Internal Consistency )                                     أمددا الثانيددة وتسددمي يدددق االتسدداق الددداخلي   .    

                                                                             حساب معامل االرتباط بين كل وحدة من وحدات ا داة، وا داة ككدل، وفيمدا يلدي الخطدوات 
  :   ً                                  طبًقا لكل طريقة من الطريقتين السابقتين                                       التي اتبعها الباحث للتحوق من يدق ا داة 

بعد قيام الباحث ببناء االستبيان في يورتها ا ولية تم  :اليدق الظاهري لألداتين -9
عر ها علي مشره الدراسة، حيث كان لتوجيهاته أبلغ ا ثر في التويل علي عباراتها 

 :حيث كان الهدف من ذلك هوالدقيوة، و بط بنودها، 
  المسدددددتخدمة ومددددددى التاكددددد مدددددن يددددددق محتددددوى االسدددددتبيان مدددددن حيدددددث مالئمددددة العبدددددارات

 .يالحيتها لوياس ما يي ت االستبيان من أجله
 التاكد من شمول أسئلة وفورات االستبيان لجميع نواط الدراسة، وأبعادها. 
 التاكد من سالمة يياغة أسئلة وفورات االستبيان وو وحها وعدم تكرارها. 

التويددل علددي فددي  ددوء آراء وتوجيهددات المشددره قددام الباحددث بتعددديل االسددتبيان، حتددي تددم 
 .اليورة النهائية لالستبيان اليالحة للتطبيق علي أفراد عينة الدراسة

تم حساب معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالبعد  :يدق االتساق الداخلي لألداتين -2
اللا تنتمي له، وكللك حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد بالمحور اللا ينتمي 

لالستبيان والتي نتجت عن  محور بالدرجة الكليةعليه، ثم حساب معامل ارتباط كل 
فرد ( 21)، فرد من أفراد عينة الدراسة( 071)تطبيق االستبيان علي عينة بلغ عدد أفرادها 

العاملين والوادة في المؤسسات وا جهزة اإلدارية )طبق عليهم ا داة ا ولي الخاية بد 
محافمة  يتوع عليه ف يالتعديات التسطحات المائية من وا منية المنوط بها حماية الم
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 يمنممات المجتمع المدنأفراد و )فرد طبق عليهم ا داة الثانية الخاية بد ( 21)و ، (الجيزة
 (.والمؤسسات ا هلية

                                                     ن  لوياس ثبات أداة الدراسة سيتم استخراج معامل الثبات طبو ا  :الدراسة لألداتين أدا  ثبات -8
لحساب االتساق الداخلي لكل مت ير من ( Cronbach’s Alpha)لمعادلة كرونباخ ألاا 

 .مت يرات الدراسة
 

  نتائج الدراسة
 يو ل مت يرات نمالج االستبيان للدراسة: (9)ول رقمجد

 المتغيرات
متوسط 
درجات 
 المقيا 

تباين 
 المقيا 

معامل 
االرتباط 
مع 

 المجموع

مؤشر 
 الثبات

 1022       (9)نموذج استبيان 
 1.025 1.100 05.705 72.002 دور ا جهزة ا منيةتاعيل 

 1.001 1.590 05.117 72.012 تاعيل العالقة بين ا جهزة ا منية في حماية المسطحات المائية
 1.027 1.191 05.091 72.771 تاعيل دور الوادة في المؤسسات وا جهزة اإلدارية 

 1.027 1.199 05.070 72.790 آليات عدارية جديدة
 1.900 1.270 05.951 70.290 تحسين ا داء

 1.011       (2)نموذج استبيان 
 1.000 1.179 05.751 72.572 تخايل التعديات علي المسطحات المائية
 1.000 1.177 05.710 72.111 تاعيل دور أفراد ومنممات المجتمع المدني

 1.022 1.119 05.219 72.790 دور أفراد ومنممات المجتمع المدني
 1.020 1.279 07.107 72.500 عدم و ع آليات عدارية جديدة 

 1.970 1.217 01.797 70.151 آليات عدارية جديدة لتاعيل دور ا جهزة ا منية
 1.099 قيمة ألفا العام

                                                   مت يدرات نمدولجين االسدتبيان التدي قامدت الدراسدة العمليدة   (  0 )                       يو ل الجدول السابق رقدم 
             تاعيدل العالقدة   ،                        تاعيل دور ا جهزة ا منية ]                  المت يرات التالية   (  0 )      ا ول                    عليهم فيو ل النمولج 
                 المؤسسدات وا جهدزة    ي                  تاعيدل دور الودادة فد  ،                       حمايدة المسدطحات المائيدة   ي                   بين ا جهدزة ا منيدة فد
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               تخادديل التعددديات  ]                          بينمددا يو ددل النمددولج الثدداني   [            تحسددين ا داء  ،                   آليددات عداريددة جديدددة  ،      داريددة  اإل
                  دور أفددراد ومنممدددات   ،                                       تاعيددل دور أفددراد ومنممددات المجتمددع المدددني  ،                     علددي المسددطحات المائيددة

                                     آليدددات عداريدددة جديددددة لتاعيدددل دور ا جهدددزة   ،                           عددددم و دددع آليدددات عداريدددة جديددددة  ،               المجتمدددع المددددني
                                                                         ويو ل الجدول متوسط درجات الموياس وتباينده ومعامدل االرتبداط ومؤشدر الثبدات لكدل   [       ا منية

  .     1.099                                                         مت ير في النمولجين علي حدا وانتهي بويمة أله العام بنتيجة 

العالقة بين تاعيل دور ا جهزة ا منية وتخايل التعديات علي المسطحات (: 2)جدول رقم
 المائية

معامل 
 االرتباط

معامل   
 R2  التحديد

F التقديةةةرات 
(Sig).    t Sig. 

1.572 1.101 
072.570 

(1.110) 

 1.110 00.515 0.917 الثابت
تخايل التعديات علي 

 المسطحات المائية
1.759- 00.797 1.110 

       وتخاددديل         ا منيدددة                            العالقدددة بدددين تاعيدددل دور ا جهدددزة   (  7 )                       يو دددل الجددددول السدددابق رقدددم 
          عندددددد مسدددددتوى   (       00.797 )         الجدوليدددددة   (  )                                         التعدددددديات علدددددي المسدددددطحات المائيدددددة وكاندددددت قيمدددددة 

                                     وجدددود عالقدددة عكسدددية لات داللدددة عحيدددائية بدددين  )                         وهدددلا يثبدددت يدددحة الادددرل ا ول   (      1.110 )
   (.                                                            تاعيل دور ا جهزة ا منية وتخايل التعديات علي المسطحات المائية

حماية  يا جهزة ا منية  وأفراد ومنممات المجتمع المدني فتاعيل العالقة بين  :(3)رقمجدول 
 المسطحات المائية

معامل 
 االرتباط

معامل 
التحديد 

R2 

F التقديةةةرات 
(Sig).    t Sig. 

1.751 1.110 20.109 
(1.110) 

 1.110 07.570 7.771 الثابت
 تمتاعيل دور أفراد ومنممات المج

 1.110 0.057 1.100 المدني
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                                               تفعيةةل العالقةةة بةةين األجهةة   األمنيةةة  وأفةةراد ومنظمةةات   (  1 )                       يو ددل الجدددول السددابق رقددم 
    عنددد   (      0.057 )         الجدوليددة   (  )           وكانددت قيمددة                                           المجتمةةع المةةدني فةةي حمايةةة المسةةطحات المائيةةة

                                 وجدود عالقدة عكسدية لات داللدة عحيدائية  )                      يثبت يدحة الادرل الثداني      وهلا   (      1.110 )      مستوى 
                                                              ا جهزة ا منية وأفراد ومنممات المجتمع المددني فدي حمايدة المسدطحات                      بين تاعيل العالقة بين 

   (.       المائية
 حماية المسطحات المائية يالعالقة بين دور أفراد ومنممات المجتمع المدني ف(: 5)جدول رقم

معامل 
 االرتباط

معامل   
Rالتحديد  

2
 

F التقديةةةرات 

(Sig).   t Sig. 

00407 00341 
9750944 

(00009) 

 1.110 07.711 0.071 الثابت

دور أفراد ومنممات 
 المجتمع المدني

1.501 01.092 1.110 

                                               العالقةة بةين دور أفةةراد ومنظمةات المجتمةع المةدني فةةي   (  7 )                       يو دل الجددول السدابق رقدم 
     وهدلا   (      1.110 )          عندد مسدتوى   (       01.092 )         الجدولية   (  )           وكانت قيمة                         حماية المسطحات المائية

وجود عالقة عكسية لات داللة عحيائية بين دور أفدراد ومنممدات  )             الارل الثالث          يثبت يحة 
   (.المجتمع المدني وحماية المسطحات المائية

 العالقة بين عدم و ع آليات عدارية جديدة والحد من حماية المسطحات المائية : (2)جدول رقم

معامل 
 االرتباط

معامل   
 R2التحديد  

F التقديةةةرات 
(Sig).    t Sig. 

00220 00302 
9210227 

(00009) 

 1.110 07.701 0.901 الثابت

عدم و ع آليات 
 عدارية جديدة 

1.750 00.110 1.110 

                                               العالقة بين عدم وءع آليات إدارية جديد  والحةد مةن   (  5 )                       يو ل الجدول السابق رقم 
     وهدلا   (      1.110 )      مسدتوى     عندد   (       00.110 )         الجدولية   (  )           وكانت قيمة                         حماية المسطحات المائية

وجددود عالقددة عكسددية لات داللددة عحيددائية بددين عدددم و ددع آليددات  )                      يثبددت يددحة الاددرل الرابددع 
   (.عدارية جديدة والحد من التعديات علي المسطحات المائية
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العالقة بين و ع آليات عدارية جديدة لتاعيل دور ا جهزة ا منية والحد من (: 4)جدول رقم
 المائية التعديات علي المسطحات

معامل 
 االرتباط

معامل   
التحديد  

R2 

F التقديةةةرات 

(Sig).    t Sig. 

1.175 1.701 
71.001 

(1.110) 

 1.110 1.205 0.701 الثابت

آليات عدارية جديدة 
لتاعيل دور ا جهزة 

 ا منية
1.170 07.517 1.110 

                        إداريةةة جديةةد  لتفعيةةل دور                      العالقةةة بةةين وءةةع آليةةات   (  1 )                       يو ددل الجدددول السددابق رقددم 
         الجدوليدددة   (  )           وكاندددت قيمدددة                                                       األجهةةة   األمنيةةةة والحةةةد مةةةن التعةةةديات علةةةى المسةةةطحات المائيةةةة

وجددود عالقددة عكسددية  )                           وهددلا يثبددت يددحة الاددرل الخددامس   (      1.110 )          عنددد مسددتوى   (       07.517 )
لات داللدددة عحيدددائية بدددين و دددع أليدددات عداريدددة جديددددة لتاعيدددل دور ا جهدددزة ا منيدددة والحدددد مدددن 

   (.التعديات علي المسطحات المائية
جمال يالعالقة بين عجمال: (7)جدول رقم   يواالستبيان الثان ي                     االستبيان ا ول وا 

معامل 
 االرتباط

معامل التحديد 
R2 

F التقديةةةرات 
(Sig).    t Sig. 

1.570 1.102 
11.790 

(1.110) 

 1.110 5.710 0.197 الثابت

 1.110 9.102 1.912 (7)االستبيان

جمةةةةالي   (  2 )                       يو ددددل الجدددددول السددددابق رقددددم                                           العالقةةةةة بةةةةين إجمةةةةالي االسةةةةتبيان األول وا 
         لالسدددتبيان   (      1.110 )          عندددد مسدددتوى   (      5.710 )         الجدوليدددة   (  )           وكاندددت قيمدددة                   واالسةةةتبيان الثةةةاني

                          لالسددتبيان الثددداني وهدددلا يو دددل   (      1.110 )          عندددد مسدددتوى   (      9.102 )         الجدوليدددة   ( T )            ا ول، وقيمددة 
  .                             للنمولجين وترابط العالقة بينهم                    يدق مت يرات الدراسة 

  :                                                       تويل الباحث من خالل الدراسة لعدد من النتائج أهمها ما يلي
دد    ا                        ن عن ا جهددزة ا منيددة لهددا دورن  -                                   مجددال حمايددة المسددطحات المائيددة، فددإلا     فددي   ا     ن وبددارزن    ا   ن مهمن

                                                                           كاندددت الوددددوانين واللددددوائل المتعلوددددة بحمايددددة المسددددطحات المائيددددة قددددد اتجهددددت علددددي اتبدددداأ 
                                                                      عجدددراءات واشدددتراطات معيندددة مدددن شدددانها التوليدددل مدددن التعدددديات عدددن طريدددق و دددع قيدددود 

                          حمايدة المسدطحات المائيدة مدن     فدي                                         ل   و وابط فإن لجهاز الشرطة الدور ا عمم والاعلدال 
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                                                                       التعدددا عليهددا، وللددك عددن طريددق قيدددام أجهزتدده ومنهددا شددرطة المددرور وشددرطة المرافدددق 
  .                                                                         وشرطة النول والموايالت وشرطة البيئة والمسطحات بتنايل تلك الووانين واللوائل

                                                                           عن قلة ا جهزة ومعدات الويداس وا دوات الالزمدة إلثبدات جدرائم المسداس بالبيئدة تشدكل  -
            غني عنها في                                          الو ائي لكونها ت ع د  من الوسائل التي ال                         أهمية خاية لمامورا ال بط 

  .           قيامه بعمله

                                                                           عدم تاهيدل وتددريب مدامورا ال دبط بشدكل دورا علدي كيايدة تنايدل التشدريعات البيئيدة،  -
  .                                                                 وكياية مواجهة المشاكل الميدانية التي يواجهونها أثناء تادية مهامهم

 

 التوصيات

  :                                      يل الباحث إلى عدد من التوييات من أهمها                                      في ءوء نتائج الدراسة المشار إليها، تو 
  بة           الباحثون                     المذكور  بعاليه يويي   (  2 )                             بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم   :  

                                                                               أن يسددمل لممثلددي اإلدارة العامدددة لشددرطة البيئدددة والمسددطحات وجهدداز شدددئون البيئددة وفروعددددده  -
                                                                    بالمحافمددددات وأجهددددزة وزارتددددي الددددرا واليددددحة ومرفددددق اليددددره اليددددحي المخددددتع بدددددخول 
                                                                              العائمات والوحدات النهرية فدي أا وقدت للتاكدد مدن التزامهدا بعددم يدره أا مخلادات علدي 

  .            مجارا المياد

  بة           الباحثون                     المذكور  بعاليه يويي   (  3 )                             بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم   :  

                                                                        مدددنل يددداة مدددامور ال دددبط الو دددائي لمدددوماي جهددداز شدددئون البيئدددة وفروعددددده بالمحافمدددات  -
                                         واليددددحة ومرفددددق اليددددره اليددددحي المخددددتع، فددددي حدددددود                           وممثلددددي أجهددددزة وزارتددددي الددددرا

    .                                                                        اختيايهم النوعي والمكاني، إلثبات الجرائم التي توع بالمخالاة  حكام الوانون

  بة           الباحثون                     المذكور  بعاليه يويي   (  5 )                             بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم   :  

  .                                                          تجريم ععاقة مامورا ال بط الو ائي المختيين عن أداء واجباتهم -

 بة           الباحثون                     المذكور  بعاليه يويي   (  2 )                    لى نتائج الجدول رقم          بالرجوع إ   :  

   .                                                                                 و ع الجزاء الرادأ عن المخالاات التي توع من الدولة ممثلة في بعل الوزارات والهيئات -
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  بة           الباحثون                     المذكور  بعاليه يويي   (  4 )                             بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم   :  

    :                         البيئة والمسطحات إلى اآلتي                                          تعديل البناء التنظيمي لإلدار  العامة لشرطة 

 وتشدددره    ا                                                                      ن توسدديم التبعيددة واإلشدددراه علددي أقسددام ووحددددات تتبددع مددديريات ا مدددن المعنيددة عداريندد      
   ا     ن عدارينددد-                     حيدددث أن اإلشدددراه الكامدددل    ا                                              ن عليهدددا اإلدارة العامدددة لشدددرطة البيئدددة والمسدددطحات فنينددد

                  بيدرة مددن المسددتويات                                                         لددإلدارة العامددة لشدرطة البيئددة والمسددطحات يتطلدب تددوافر أعددداد ك  - ا    ن وفنيند
                                                                             اإلدارية واإلشرافية حتي تتمكن من المتابعة لجميع جهات االختيداع المتراميدة ا طدراه، 
                                                                              كمددا أن اإلشددراه اإلدارا لمددديريات ا مددن المعنيددة يددوفر الكثيددر مددن الوقددت والجهددد والمددال 

       الالزمدة                      لبعل المعدات وا دوات                                                    الالزم للمتابعة واإلشراه ويسهل عملية اإلحالل والتجديد
  .                                            للعمل عن طريق التنسيق مع المحافمات الج رافية

 علدي أعمددال عدارات وأقسدام المرافددق بمدديريات ا مددن،    ا                             ن عنشداء جهداز فنددي مركدزا يشددره فنيند                                               
                                                                                  بهده توحيد الجهدود واالرتواء بالمسدتوى الاندي للعداملين بشدرطة المرافدق، وللدك بمدا ال يخدل 

    1                              بالتبعية اإلدارية لمديريات ا من

  رورة عنشاء اإلدارة العامة لشرطة البيئة والمسدطحات دليدل عمدل يت دمن البنداء التنميمدي                                                                                 
                                                                          لدددإلدارة واالختيايدددات التايددديلية لهدددا والودددوانين التدددي يعمدددل ال دددباط مدددن خاللهدددا، فلكدددي 

             يجدب أن يتعدره   -                           فدي مدل تعددد اختيايدات اإلدارة   -                             يستطيع ال ابط أن يباشر عملده 
                                                         يجرمهددا الوددانون، وا سددباب الوانونيددة التددي دعددت علددي تجددريم تلددك                          علددي ا فعددال الماديددة التددي

                                                                           ا فعددال، ومحددل كددل جريمددة، والويددد الجنددائي المطلددوب لمعاقبددة الجدداني، وطددرق وأسدداليب 
                                                                               عثبات هلد ا ركان في حالة توافرها، للك أن أا عمدل يودوم بده ال دابط البدد أن ينتهدي فدي 

   ا                                    ن والمحاكمة فإن لم يكن هدلا اإلجدراء سدليمن                                         شكل عجراء قانوني يعرل علي سلطات التحويق 
                                                                              مددن جميددع النددواحي الوانونيددة فددإن الجهددود المبلولددة فددي مجددال  ددبط الجددرائم لددن يكددون لهددا 
                                                                            نتيجة مؤثرة، بل من الممكن أن تؤدى في بعل ا حيان علدي نتدائت عكسدية، وبدللك ي ديع 

  .                     الهده من فلساة العواب

 ية في مجال حماية المسطحات المائية                                      رورة المشاركة الحويوية للجمعيات ا هل                                 .  
 حمر عقامة أية منشآت ينتت عنها مخلاات تيره في مجارى مياد نهر النيل                                                                 .  
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 المراجع
وطنيندددا، مطبعدددة كليدددة  -عقليميندددا  -حمايدددة حودددوق اإلنسدددان دوليندددا : (7107)أحمدددد جددداد منيدددور

 7107رطة ، السنة الرابعة ، الشرطة، أكاديمية الش

مددددن الوددددانون ( 017،  07،  01،  29،  20،  11،  51)المثددددال المددددواد انمددددر علددددي سددددبيل 
مدن الودانون ( 00)فدي شدان البيئدة، وكدللك المدادة  7119لسدنة  9الميرا رقدم 
 .بإنشاء الهيئة العامة للبيئة 0995لسنة  70الكويتي رقم 

خييدة برئاسدة تورير المجلس الوومي لإلنتاج والشئون االقتيادية التابع للمجالس الووميدة المت
-0997الجمهوريددة، نهددر النيددل والسياسددات المائيددة، الدددورة الحاديددة والعشددرون، 

0995. 
توريدددر المجلدددس الودددومي للخددددمات والتنميددددة االجتماعيدددة التدددابع للمجدددالس الووميدددة المتخييددددة 

ا خطدددار البيئيدددة لتلدددوث الميددداد، الددددورة السدددابعة والعشدددرون، : برئاسدددة الجمهوريدددة
7111 – 7112 

، ة ، الودداهر التدريبيددة، مركددز الخبددرات المهنيددةتحديددد االحتياجددات : (0991)يددق عبددد الددرحمنتوف
 .79ع

  الشرطة، الواهرة، كلية مطابع حمايتها، في الشرطة ودور البيئة (:7101)جمعة هاشم يالذ
الحمايددة اإلجرائيددة للبيئددة مددن المراقبددة علددي المحاكمددة، دار النه ددة : (7119)رائدده محمددد لبيددب

 ة، الواهرة، الطبعة ا وليالعربي
، نهدر النيدل نشداته واسدتخدام مياهده فدي الما دي والمسدتوبل، دار الهدالل: (0991)رشدا سعيد

 الواهرة، الطبعة الثانية
فددي كتدداب  ، فيددلت التدريبيددة كمدددخل لتحويددق التميددزتحديددد االحتياجددا: (0990)عايدددة خطدداب

لالستشددددارات والتطددددوير اإلدارا، رفس ، مركددددز وايددددال سددددياإلدارة وآفدددداق المسددددتوبل
 .55، ع0990الواهرة ، 

 اإلسدالمي، والاوده اإلدارا الودانون فدي التلدوث مدن البيئدة حمايدة:(7119)أحمدد الدرب عبداهلل جداد

 أسيوط جامعة الحووق،، كلية
التلدددوث النهدددرا الددددولي وتطبيوددده علدددي نهدددر النيدددل، دار النه دددة : عبدددد الهدددادا محمدددد العشدددرا
 .رةالعربية، الواه
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اد ، جامعدة المسدئولية الجنائيدة عدن التلدوث البيئدي، رسدالة دكتدور :  (7115)محمد حسن الكردا
 عين شمس 

اب، مهرجدددان الودددراءة نهدددر النيدددل، الهيئدددة الميدددرية العامدددة للكتددد: (7110)محمدددد عدددول محمدددد
 للجميع

ميدر،  النيل والتلوث البيئي، بحث مودم علدي مدؤتمر النيدل فدي عيدون: محمد فاروق فؤاد راغب
 .0997ديسمبر  07-01مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، 

ريب ، رسدددددالة معهدددددد اإلدارة العامدددددة،  دددددعه مخرجدددددات التدددددد: (7112)حمدددددد نايدددددر البيشددددديم
 .021، عام ، عالريال

 ،ديددد االحتياجددات التدريبيددة المهمددةنمددام الودددرات فددي تح: (7115)محمددد وخالددد زروق الحددازمي
ارية، اإلمارات العربية المتحددة، ، معهد التنمية اإلدالمجلة الدولية للعلوم اإلدارية

 071ع
حوددوق ميددر فددي ميدداد النيددل فددي  ددوء الوددانون : (7119)محمددود عبددد المددؤمن محاددوم محمددد

كليدددة الحودددوق جامعدددة  الددددولي لألنهدددار، رسدددالة دكتدددوراد فدددي الحودددوق مودمدددة علدددي
 أسيوط 

ن الالئحددة التنايليددة لوددانون البيئددة الميددرا والمعدددل بعددل أحكامهددا مدد 71،  75،  72المددواد 
؛ حيدددث لدددم يدددرد فدددي هدددلد 7115سدددنة  0270بودددرار رئددديس مجلدددس الدددوزراء رقدددم 

المددواد أا عشددارة علددي دور وزارة الوددوى العاملددة، كمددا خلددت هددلد المددواد مددن عبددارة 
ى ممددددا يو ددددل للددددك مددددد( بالتنسدددديق والتعدددداون مددددع الجهددددة اإلداريددددة المختيددددة)

 .االزدواجية في االختيايات بين جهاز شئون البيئة ووزارة الووى العاملة

Ronald A. West "Domocratic Oversight Of Police Forces: Mechanisms 

for Account Accountability and Community Policing", 

Washington : National Democratic Institute (NDI), 2008. 
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ABSTRACT 

The study aims at setting proposed administrative mechanisms to 

activate the role of the security authorities to confront the threats on the 

water tabular, and identifying the authorities that work inside the 

Ministry of Interior and its role to protect the water tabular .. rather than 

the existence of many obstacles concerned with the protection of the 

water tabular on the societal level that represented in the Inactivity of 

the coordination between the different government authorities, whether 

the central or the local that led to the decisions conflict, alike the 

inactivity of the Physical, human and technological facilities for the 

security authorities, that guarantee to play an effective role to confront 

the threats on the water tabular, alike the necessity to real contribute of 

the national associations in the field of the protection of the water 

tabular. The study was followed by the analytical descriptive method. 

The study sample consisted of employees of the administrative and 

security departments at all levels to ascertain the real performance of 

their role and to explore their views on the water violations in the 

governorate and the administrative and organizational problems they 

face. Civil and civil organizations working to protect the watercourse 

from infringements and threats And the researcher used two tools in the 

study the first tool (Quantitative): where the use will be made available 
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data administrative and security organs and individuals and 

organizations Civil society and the second tool (Qualitative): the data 

obtained from the cases of study, through observation and in-depth 

interview and the use of the news, and the study reached some of the 

most important results: The security agencies have an important role in 

the field of protection of water bodies, The lack of measuring devices 

and equipment and the necessary tools to prove crimes against the 

environment are of special importance to the judicial control officers 

because they are considered indispensable means in carrying out their 

work. The training officers are not regularly trained and trained on how 

to implement environmental legislation and how to confront the 

obstacles. The study also reached some recommendations, the most 

important of which are: To allow the representatives of the General 

Directorate of Environment and Environment Police, the EEAA and its 

branches in the governorates, the Ministries of Irrigation and Health and 

the sanitary drainage facility to enter the floating stations and river units 

at any time to ensure their commitment not to waste. Any waste on 

watercourses, granting the status of judicial control officer to the 

employees of the EEAA and its branches in the governorates, and 

representatives of the Ministries of Irrigation and Health and the 

competent sanitation facility, within the limits of their specific and 

spatial competence, to prove the crimes that are in violation of the 

provisions of the law, criminalize the obstruction of judicial officials 

responsible for the performance of their duties, putting the deterrent 

penalty for irregularities that occur from the state represented in some 

ministries and bodies. 


