وزارة الدولة لشئون البيئة
الفصل السابع عشر
التفتيش واإللتزام البيئى وخدمة المواطنين
مقدمة:
يه ددالتفتيشيي ددئتفتلي ددم تتتد د تا ددمتبيئةي ددةتة ددعتم ددنتفتليم ددوتبفت ددج وتفتئ م ددوت ي ددثت نتفتيث ددبثتفت د د ي ت ددنتتت
فتم شآتتفتج

يوتتهتيأثيرتض رتتيستفقد ت ثد تفتليمدوتبتةدنت ثد تجد وتفأ دا نت يدضتً.تبتدافتفد نتةثدي فًرت

منتفأجرفءفتتفتي تيمةنتتثم شآتتفتج

يوتي ليقه تتيخشيلتفآلث رتفتليميوتفتض رةتيؤاىتف ت شدستفتبتدتت

تت تيخشيلتفآلث رتفتي تيمثلتخ برةت ث تج وتفتئ مثينتل تم شأةتبةاتكتفتمبف ينتفتمقيمينتف تفتم

قت

فتددي تيي ددأثرتل أ لئ ث د تتفت ددج ارةتمددنتيث ددكتفتم ددشآت.تبل د د ءت ث د تات ددكتف د نتف ثي ددوت مثيددوتفتيشيي ددئت ثد د ت
فتم ددشآتتاد دبفءت(فت ددج

يوت–تفت ددج يوت–تفت دداي يوت–تفتخامي ددوت).....تي ددؤاىتتتد د ت م ي ددوتفتليم ددوتب م ي ددوت

فتئم د لتب م يددوتفتددج وتفتئ مددو.تييددضمنت مثيددوتفتيشييددئتفتليددم تجبف ددتت ايدداةتمريل ددوتللئددضه تفتلئ د

ت

بيددشملتفتيخ ي د تبفأج درفءفتتفتي شيايددوتبفتج ددتتفتمئثبم د ي تبيقددبمتفتجه د تتفتي لئددوتتجه د ةتشددمبنتفتليمددوت
ل تيشييئتلأ بفعتمخيثشوتمثلتيشييئتش مل/تابري/ت ييجوتشةبى.

اإلستراتيجية العامة لمتفتيش البيئي:
 .1فتي ققتمنتفتيةفمتفتم شآتتل تقبف ينتبفتيشريئ تتفتليميو.
 .2ي اياتيأثيرتفتم شآتت ث تفتليمو.
 .3تتةفمتفتم شآتتل تق بنترتمت4تتا وت1994تبفتمئالتل تق بنترتمت9تتا دوت 2009تلشدأنتيدأثديدرتفتدلديدمدوت
نت ريقتي ريكتا بىتتض ميوتتي ليقتفتئقبل تتفتق ب يوت ث تفتم شآتتفتمخ تشو.

 .4يقايمتفتا متفتش تبيبجيهتفتم شآتتتت تفأافرفتتافتتفتا متفتم ايت(فتمشرب تتفتم

و).
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 3122
 .2التفتيش البيئي المركزى
تجرفءتةي رفتتمي لئوتب مثي تتيشييئتابريتبرجاتتثم شآتتيرجاتخعتهد تفتدمدؤشدرفتتفتدلديدمديدوتتديدبففدقت



يثكتفتم شآتتمعت ة متفتق بنت4تتا و1994تبفتمئالتل تقد دبنت 9تتاد دوت 2009تبيد دريدرتمد دضدرت
ت ب تتةلتم شأةتييضمنتة فوتفتمش هافتتبفتمع ظ تتبفتدمدئدثدبمد تتفتديد تيادهدمتفد ترجداتبتديد ست
فتمؤشرفتتفتمخ تشوتتثم شآت .تبيجارتفأش رةتتت ت نتبجباتمخ تشوتبف اةتف تت اىتفتمؤشرفتتفتدلديدمديدوت
يجئلتفتم شأةتمخ تشوتتثق بنتبيايا

تت توتم ضرتفتديدشديديدئتفتدلديدمد تفتدمد دررتضداهد تتتد تفتد ديد لدوت

فتئ موتأيخ اتم تيثةمتمنتتجرفءفتتت ب يوتيج هتهاهتفتم شأةتفتمخ تشوتليميتً.
يةثيلتفتمئ ملتفتمرةةيوتبفتشر يوتتئملتفتقي ا تتفتعةموتتثبتبلت ث تماىتم لقوتفألاخ دوتبفأليدرلدوت



فتميبتاةتتثمئ ييرتفتبفراةتل تعم وتفتي شيايوتتثق بن4تا و1994بفتمئالتل تق بن9تتا و 2009تبيئةيةت
فتم ضرتل ي م تفتقي ا ت.
أ.
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القطاعات التي يتم التفتيش عميها دورياً:
م

القطاع

1

فتج

النشاطات المستهدفة

عدد المنشآت

بيشمل ت ث تاليل تفتمث ل ت(تتفألام ت ت–تتفت ايا تبفتجثت ت–تتفتةبك ت–ت
فتليربةيم بي ت ت-تتفتغةل تبفت اي تبفتجل غو تبفتيجهية ت-تتفت ثبي تت
بفتمشربل ت تفتغ ةيو تبفتةيبت تبفتج لبن تلبي ت تبلعاييك تب اماة تبفتبرقت
 تفتج تتفته اايوت -تيشغيلتبيشةيلتفتمئ انت -تفتايرفميكتبفت بتتبفتلع تبفتةج ج)ةم تيشملت(خعلتفيرةتفتا لوتفتابافء)تفتم شآتتفألةثرت
يثبيث ًتتثهبفءتفتجبي
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ب.

3

الصحي

4

السياحي

5

الخدمي
والزراعي

المستشفيات الحكومية  -المستشفيات الخاصة  -المحارق
بالمستشفيات  -المراكز الصحية  -المعامل وبنوك الدم -
المعاهد البحثية.

33

العائمات السياحية (الثابتة والمتحركة).
الفنادق ( قاعات االحتفاالت ).
القرى السياحية الواقعة عمي مسطحات المياه المالحة (البحر

2:

األحمر).
النوادي ( قاعات االحتفاالت ).
األلبان والخض اروات.
مزارع الدواجن.
مزارع المواشي.
المجازر.

38

القطاعات اإلقتصادية التي تم التفتيش عميها خالل عام :3122

جدول ( )2-28يوضح القطاعات االقتصادية التي تم التفتيش عميها خالل الفترة من  31220202حتى
3122023042
خدمي

صحي

صناعي

سياحي

المجموع

27

22

312

19

380
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ج.

اإلجراءات القانونية التي تم إتخاذها حيال المنشآت كما يمي:

تتتتتتتتجم ت ت ااتفتم ضرتفتي تيمتي ريره تتثم شآتت اات()510تم ضرتلي همتةم تيث :
اات()349تم ضرتيمتت تيه تتث ي لوتفتئ مو.



اات()51تم ضرتيبفيقت بض ع.



اات()110تم ضرتيمت شظه تلي ه تة الي :






اات()28تم ضرتتئامتبجباتمخ تش ت.

اات()46تم ضرتتيبفيقتفألبض عتفتليميو.

اات()36تم ضرتيج تحت نتمخ تش تتليميو.

جدول ( )3-28اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المنشآت خالل الفترة من  31220202حتى
3122023042

حفظ

مخالف

توفيق اوضاع

المجموع

221

45:

62

621

شكل ( )3-28اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المنشآت خالل الفترة من  31220202حتى
3122023042

د.

33:
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د .أهم الحمالت:
فتقي متلئاةت معتت ث تفتم شآتتفتج




يوتفايج لوتتشة بىتفتمبف ينتبة نتمنت همه :ت

مثوتمةلرةت ث تمج عتفتم قوتفت رةتفتئ موتلم فظوتامي تبفتي ت اشرتت نتبجبات ااتمنت
فتمخ تش تتفتليميوتف تفتئاياتمنتفتشرة تتبفتي ت ايرشاتله تفتثج وتفتئثميوتفتي تيمتيشةيثه تلقدرفرت
منتفتاياترميستمجثستفتبةرفء.



مثوتمةلرةت ث تفتم قوتفتج

يوتلم فظوتفتشيبمتل ءت ث تيةثيش تتفتاياتفتمشيدرتبيدئدثديدمد تت

فتاياتفتمه استبةيرتفتابتوتتشمبنتفتليموتبتات اشرتتفتد دمدثدوت دنتبجدباتفتدئدايداتمدنتفتدمدخد تدشد تت
فتليميوتف ت اات()17تشرةوتبيمتت افاتفتيق ريرتفتش يوتبفتي ت ش رتتفت تفت ثبلتفتدمدمدةد دوتتديدبفديدقت
بض عتفتم شآتتفتمخ تشو.


مثوتمةلرةت ث تمة ميرتفتش متلم فظوتفتقثيبليدوتلدمد د دقديد ت جدهدبرتفتدةدلدريتبفتجدغدرىتلدمدرةدةت
بختبفتي ت اشرتت نتضل ت اات()33تمةمبرةتي لئثتم ه ت اخ وتيؤثرت ث تفتدلديدمدوتفتدخد رجديدوت
بيمتتيخ اتفأجرفءفتتفتق ب يوتبفأافريوت ي تهم.



مثوتمةلرةت ث تمة ميرتفتش متلم د فدظدوتفتشدرتديدوتلد دريدقتلدثدلديدستفتدة فر د تبفتديد ت ادشدرتت دنت
ضل ت اات()18تمةمبرةتي لئثتم ه ت اخ وتيؤثرت دثد تفتدلديدمدوتفتدخد رجديدوتبيدمتتيدخد اتفأجدرفءفتت
فتق ب يوتبفأافريوت ي تهم.
معتتمي لئوت بل تتفتيثبثتفت اةتبمة ف وتفت رقتفتمةشبلتتثمخثش تتفتة فر يو:




ايهالت اات()114تم شآةتج

يوتةلريتبميبا وتبجغرىتافتت م لتفتيثبثتفتئ تيوتخعلت

فيرةت بل تتفتيثبثتبيمتتيخ اتفأجرفءفتتفتق ب يوت ي لتفتمخ تشين.
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يشةيلتتج نتيبميوتتثمربرت ث تم فظي تفتقثيبليوتبفتشرتيوتتثيجاىتتئمثي تتفت رقتفتمةدشدبلت
تثمخثش تتفتة فر يوت(تئتفألرة)تخعلتفتشيرةتمنت2011/10/1تتت ت2011/11/15تبتات اشدرتت
يثكتفت معتت نتفألي :


م فظوتفتقثيبليو:

تجم ت ت ااتفت التت()15ت تو.




اات()11ت توت رقتمةشبلتتقئتفألرة.
اات()4ت التت رقتمةشبلتت

تتفتارة.

م فظوتفتشرتيو:ت

تجم ت ت ااتفت التت()165ت تو.ت



اات()87ت توت رقتمةشبلتتقئتفألرة.
اات()78ت التت رقتمةشبلتت

تتفتارة.

بفامتفتاي رفت:



فتقيد متلئمددلت مثددوتيبميد ًتتش ددمت دبفامتفتمرةلد تتفد تفت ريددقتفتئد متل د قتم فظددوتفتقد هرةتل ألشدديرفكتمددعت
فأافرةتفتئ مددوتتددشر وتفتليمددوتبفتمددا

تت يددثت اددشرتت ي د م تفت مددعتت ددنتف ددمت دداات1145تاددي رةت

ة ألي :





اات()441تاي رةتابالرتيلينتمخ تشوت()201تاي رة.



اات()704تاي رةتل ةينتيلينتمخ تشوت()287تاي رة.

فتقض ي تفتليميوتفتمي ب و:

ضل تمرةةت ل تفتات تبفتاىتيديدئد مدلتلديدرخديدمتيدافبلتمدةبرتمد دادبتتتتد تب فةرةتفتجد دو تبيدمتيد دريدرت
م ضرتبتياتلرتمتج يوت2670تتا وت2011تج حتتامتفتات تبيبتتتفت ي لوتفتمخيجوتفتي قيق.
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فتيج ت ت:

تجدرفءتفتيددج تحتتئدداات()36تم ددشآةتجد

يوت قددتتيقددايمه تتخ ددوتتيبفيددقتفألبضد عتفتليميددوتباتددكتلي ددجيلت

ملثغت()574378تخمام موت رلئوتبالئبنت تلتبثعثم موتبثم يدوتبادلئبنتج يهد ًتتدج تحتجد ابقت م يدوت
فتليمو.
 .3اإللتزام البيئي:
ت  .مبتلتخ
ت

تيبفيقتفألبض عتل ت الوتتثم شآت

جدول ( )4-28الموافقة والمتابعة لعدد ( )223خطة لتوفيق األوضاع البيئية لممنشآت بيانها كما يمي:

فتلي ن

م

فتئاا

 1م شآتتتامتتخ

تيبفيقت بض عتبف يهتتمنتي شياه ت

40

 2م شآتتتامتتخ

تيبفيقت بض عتبف يهتتمنتي شياه تبيمتمي لئيه ت(ميبففقو)

9

 3م شآتتتامتتخ

تيبفيقت بض عتبيمتفتمبففقوت ثيه تبم ةفتتتف تفيرةتفتي شيا

11

 4م شآتتتامتتخ

تيبفيقت بض عتبج ريتم تشيه تتثمبففقوت ثيه

52

تت

تت .اإلجراءات المنفذة
 تتةفمتفتم شآتتفتمخ تشوتلار وتيبفيقتفتبضعتفتليم تبيجبيتتفتمخ تش تتبفخ رتفتجهوتفأافريوت
ل جرفءفتتفتمي لئو.
 ييمتتارفجتفتم شآتتف تفتخ
خ

تفتشهريوتتإلافرةتبفتمي لئوت بلتلأبلتتثيأةاتمنتفتيةفمه تلي شيات

تيبفيقتفألبض عتبفةفتوتفتمخ تش تتتايه .
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ج .فحص الشكاوى:
تف مت اات(ت)193تشةبىتليميوتبفراةتتثب فةرةتبيمتفترات ثيه تلم تيمتمنتتجرفءفتتلي ه تةم تيث :
 ف مت اات()62تبرشو.
 ف مت اات()47تم ئم.
 ف مت اات()22تةبف تشبت.
 ف مت اات()7تشةبىتيجمئ تتتم مو.
 ف مت اات()10تشةبىت يبر.
 ف مت اات()4تم

تتخاموتاي رفت.

 ف مت اات()3تم

وتم مبل.

 ف مت اات()6تشةبىتمخ لة.
 ف مت اات()32تشةبىتمي بع.ت

الخدمات البيئية التي تقدم لممنشآت:
يقايمتفتما اةتفتش يوتتئاات()46تشرةوتتةيشيوتت افاتفتاجعتتفتليميوتباجلتفتمبفاتبفتمخثش تتفتخ رةتباتكتف ت
ف رتم ظبموتفاييش ءتفتشرة تتتعشي فر تتفتليميو.
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