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 أولاً: الإجراءات الوقائية قبل حلول العيد: 

 

تحقيق التواجد الأمني المكثف والفعال على المسطح المائي من حملات  •

المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بكافة أنواعها "الثابتة 

بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة للوقوف  والمتحركة" 

على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدني وقوانين  

 حماية البيئة والنيل والري والصرف.

 

ويشار إلى أن الإدارة قامت بالفعل بإعداد وتنفيذ حملة على المسطح   •

وضبط كافة المخالفات  المائي لنهر النيل بالمنطقة المركزية لرصد

القانونية في مجالات عمل الإدارة المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية  

 حيالها خلال الفترة التي تسبق العيد مباشرة.

 

  – المراسي  –المشاتل  –الأخوار المائية  –تمشيط بعض الأماكن )الجزر  •

ونقطة    أسفل الكباري( التي يتخذها بعض الخارجين عن القانون مأوى لهم

 انطلاق لممارسة نشاطهم الإجرامي الغير مشروع.

 

تفعيل القوانين النوعية المنوطة بالإدارة في شتى مجالات العمل على   •

المسطح المائي لنهر النيل بالمنطقة المركزية وضبط المخالفات 

 المتعلقة بها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 

هر والأعماق المائية للفنادق  تنشيط خطة تأمين المسطح المائي للن •

والمنشآت الهامة والسياحية والأهداف الحيوية وتأمين الفنادق العائمة 

والسياحية )الثابتة والمتحركة( والمجرى الملاحي لنهر النيل بالمنطقة  

 المركزية "خاصًة المنطقة السياحية ".

 

جراءات تحقيق الأمن العام بالمفهوم الشامل وضبط المطلوبين واتخاذ الا •

 القانونية حيالهم )في إطار من الشرعية والقانون ومبادئ حقوق الانسان(. 

 



 ثانياً: الاجراءات خلال أيام العيد:

 

يتم وضع خطة فرعية لتكثيف الخدمات الأمنية على المسطح المائي  •

بالمنطقة المركزية بالكامل خلال أيام الاحتفال بالعيد خاصًة بمراسي 

المواطنون لاستقلال مراكب وبواخر النزهة في  النزهة التي يرتادها 

رحلاتهم النيلية للتأكد من الالتزام بالحمولة والاشتراطات الملاحية وقواعد  

 الأمن والسلامة بها. 

 

 ثالثاً: خطة تأمين المسطح المائي: 

 

بالإضافة إلى تفعيل خطة الإدارة المستديمة لتأمين نهر النيل بالمنطقة   •

بالأعداد الكافية من لنشات وقوات الإدارة المدربة والمسلحة  المركزية 

والمجهزة لاسلكياً بالإضافة إلى نقاط الارتكاز الحاكمة لتأمين المنشآت 

الهامة والسياحية والأهداف الحيوية وكذا تنفيذ خطة المرور لإحكام 

السيطرة الأمنية الكاملة على صفحة وضفتي النهر على مدار اليوم 

 ساعة(.  24الكامل )
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