
    محافظة البحر األحمر 
                               اتـمركز إدارة األزمـ

                              
 

   -: ٢٠١٦اإلدارة لعام  إنجازاتأھم 

    لالتصاالتمنة دلیل كامل متض لمواجھة السیول ٢٠١٦محافظة البحر األحمر عمل خطة  -١

مھمات اإلغاثة وأماكن معسكرات  ٠ذات الصلة بكل مدينة وكل مديرية  إلدارة األزمات وفريق األزمات اباللجنة العلی

   ٠اإليواء ـ األھداف الحیوية وطرق حمايتھا 

إمكانیات المحافظة من المعدات ـ اإلسعاف ـ المستشفیات ـ تمركزات مجموعات العمل بكل قطاع ـ مخرات  -

  ٠السیول ودرجة خطورة كل مخر

   ٠یة في كل مدينة وذلك للمرور على مخرات السیول والبرابخ مخاطبة المدن لعمل لجان فرع -٢

للتأكـد عمل لجنة رئیسیة على مستوي المحافظة وذلك للمرور على المخرات والبـرابخ لجمیـع مـدن المحافظـة  -٣

من نظافة مخرات السیول وكذلك نظافة البرابخ والتأكید على المنشآت الواقعـة فـي مخـرات السـیول بضـرورة عمـل 

كـذلك المـرور علـى ٠لھا من مخاطر السیول وذلك عن طريق معھد بحوث الموارد المائیـة التـابع لـوزارة الـري  حماية

عـن طريـق وزارة الـري أو عـن طريـق المنشـآت الواقعـة فـي مراكز اإلغاثة وأعمال الحماية سواء التي تم إنشـاؤھا 

عمـل میـول خرسـانیة ـ توجیـه میـاه السـیول مخرات السیول وتتمثل في بحیرات ـ سدود ـ حواجز إعاقة ـ تـدبیش ـ 

  ٠إلى البحر 

المحافظ للمرور على جمیع مخرات وبرابخ المحافظة للوقـوف علـى آخـر المسـتجدات / عمل لجنة برئاسة السید -٤

وتفقد أعمال الحماية التي تم إنشاؤھا بنطاق كل مدينة للتأكد من سالمتھا وجاھزيتھا الستقبال  بالنسبة للمخرات

   ٠ لسیول میاه ا

بحـوث المـوارد الیومیة وتنزيل الخرائط الخاصة بھا عن طريق موقع وزارة الري وموقـع معھـد  متابعة أحوال الطقس -٥

ً  السكرتیر العام والمـدن فـي حالـة وجـود شـيء/ المحافظ ومكتب السید/ وإرسالھا إلى مكتب السید المائیة وأيضـا

    ٠ اإللكترونیةعلى البوابة  نشرھا

العمل مع لجان معھد بحوث الموارد المائیـة لعمـل دراسـات لألدويـة الموجـودة علـى مسـتوي المحافظـة لعمـل  -٦

   ٠السدود والحماية الالزمة من بحیرات صناعیة لحماية المدن من المخاطر 

والموضـح  متابعة أحداث السیول األخیرة على مستوي المحافظة وخاصة مدينة رأس غارب وعمل التقارير الالزمة -٧

   ٠المحافظ / األزمة وعرضھا على السید احتوائھافیھا جھود المحافظة وكیفیة 

عـن  ةالمتابعة األسبوعیة لغرفة عملیات مجلس الوزراء عن طريق الفیديو كونفرانس وكذلك إرسال التقارير الالزم -٨

   ٠ FTPطريق خط 

   ٠مستوي المحافظة  والحرائق وحوادث الطرق على عتصاماتألعمل تقرير إحصائي ل -٩

      ٠عمل تجربة عملیة إلخالء مدرسة نتیجة حريق وتم عملھا في المعھد األزھري النموذجي بالغردقة  - ١٠

   ٠المشاركة في سیناريو حريق طائرة بمطار الغردقة الدولي  -١١

   


