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  محافظة البحر األحمر     
  اإلدارة العامة لشئون البیئة     
          إدارة اإلعالم و التثقیف البیئي   
  
  
  
  

  
  

  ة و التشجیر بالمدارسفحمالت النظا -:  أوال
  

و تم توزيعھم دعما من إدارة اإلعالم شجرة  ٣٢٧مدرسة بإجمالى   ١٧ ددتم عمل نظافة و تشجیر لع – ١          
   -: كاألتى

  -: تم تشجیر عدد من المدارس بغارب و ھى األتى  ٨/٢/٢٠١٤ بتاريخ -ا                      
 .شجره ١٥و تم زراعة عدد  مدرسة الشھید سمیر سالمة الصناعیة بنین - )١(
 .شجره ١٥و تم زراعة عدد  اإلعدادية المشتركةمدرسة على بن أبى طالب  - )٢(
 .شجره ١٥و تم زراعة عدد  مدرسة اإلمام محمد عبده اإلعدادية المشتركة - )٣(
 .شجره ١٥و تم زراعة عدد  مدرسة خور رحمى اإلعدادية - )٤(
 .شجره ١٥و تم زراعة عدد  مدرسة الشھید طیار إحمد بھاء الدين اإلبتدائیة  - )٥(

   .منتنفیذ حملة نظافة و تشجیر و توعیة بیئیة بكال  تم ٥/٥/٢٠١٤ بتاريخ -ب 
شـجرة و مدرسـة دعمـا  ١٦مدرسة محمد الطیب التجريبة  للغات  و تم زراعـة عـدد -)١(

  .من إدارة اإلعالم
شـجرة دعمـا مـن  ١٤مدرسة و لید الجعفرى اإلعدادية  المشتركة و تم زراعة عدد  -) ٢(

  .إدارة اإلعالم 
تم عمـل حملـة توعیـة بیئیـة و تشـجیر بمدرسـة مصـر الجديـدة  ٨/٥/٢٠١٤بتاريخ  -) ٣(

شـجرة بالمدرسـة دعمـا مـن  ٢٠عـدد التجربیة للغات بأبو عشـره و تـم زراعـة 
  .إدارة اإلعالم 

  -:عمل حمالت نظافة و تشجیر و توعیة بیئیة فى كال من  تم -ج 
شـجرة   ٢٥النموزجیة بالـدھار و تـم زرع حملة نظافة و تشجیر بمدرسة التجريبیة  - )١(

 . ٢١/٨/٢٠١٤دعما من إدارة اإلعالم بتاريخ 
شـجرة  ٣٥حملة نظافة و تشجیر لمدرسـة األمـل اإلبتدائیـة المشـتركة و تـم زرع  - )٢(

 .٢٧/٨/٢١٤دعما من إدارة اإلعالم بتاريخ 
من شجرة دعما  ١٥حملة نظافة و تشجیر لمدرسة السالم اإلبتدائیة و تم زرع  - )٣(

 .١٦/٩/٢٠١٤إدارة اإلعالم بتاريخ 
شجرة دعما من  ١١حملة نظافة و تشجیر لمدرسة سعد زغلول اإلبتدائیة و تم زرع  -)٤(

  .١٦/٩/٢٠١٤إدارة اإلعالم بتاريخ
شجرة دعما من  ١٥اإلبتدائیة و تم زرع  السالمحملة نظافة و تشجیر لمدرسة  -) ٥(

  .١٦/٩/٢٠١٤إدارة اإلعالم بتاريخ
شجرة دعما من  ١١حملة نظافة و تشجیر لمدرسة المیناء التجريبى و تم زرع  - ) ٦( 

  .١٧/٩/٢٠١٤إدارة اإلعالم بتاريخ 
شجرة دعما من إدارة  ٢٠حملة نظافة و تشجیر لمدرسة بالل بن رباح  و تم زرع  -) ٧(

  .١٨/٩/٢٠١٤اإلعالم بتاريخ 
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شجرة دعما من  ٢٠تم زرع حملة نظافة و تشجیر لمدرسة أسماء بنت ابى بكر و  -) ٨(
  .١٩/٩/٢٠١٤إدارة اإلعالم بتاريخ 

تنفیذ حملة نظافـة وتشـجیر و توعیـة بیئیـة بمدرسـة المینـاء الثانويـة المشـتركة و تـم  تم -د 
  . ٢٥/٩/٢٠١٤شجرة دعما من إدارة اإلعالم و ذلك بتاريخ  ٥٠زراعة عدد 

 
   حمالت نظافة و تشجیر بالمناطق المیدانیة - : ثانیا 
        

دعما من شجرة  ٢٧٧میدانیه بمحافظة البحر األحمر بإجمالى   مناطق  ٨تم عمل نظافة و تشجیر لعدد  – ١
  .إدارة اإلعالم

و تم تم تنفیذ حملة نظافة و تشجیر و توعیة بیئیة بمنطقة حفر الباطن  ٨/٢/٢٠١٤بتاريخ  -ا 
  . شجره دعما من إدارة اإلعالم  ٢٥زراعة عدد

حملـة توعیـة بیئیـة عـن التـدخین و نظافـة و تشـجیر بـالمجزر األلـى  بمدينـة  تم عمل - -ب 
سفاجا  بمشاركة مكتب البیئة و قسم الزراعة و كذلك تشجیر المنطقة أمام میناء سـفاجا 

شجرة  دعمـا مـن إدارة )  ٧٥(البحرى بمشاركة شباب سفاجا المتطوعین و تم زراعة عدد
  . ٢٥/٢/٢٠١٤اإلعالم البیئى و ذلك يوم 

تم تنفیذ حملة نظافة و تشجیر و توعیة بیئیة بالنادى اإلجتماعى بالغردقة يوم   -ج 
شجرة دعم من إدارة اإلعالم البیئى  داخل النادى بحضور  ٥٢و تم زراعة عدد   ٨/٣/٢٠١٤

مسئول اإلدارة و رواد النادى من األطفال و العائالت  و تم توزيع بورشورات عن ترشید 
 .المیاه

شجرة دعم من إدارة اإلعالم البیئى أمام مستشفى طب األعماق  ٥٠تم زراعة عدد  -ح
  .بمشاركة الجھات المعنیة  ٥/٣/٢٠١٤بالسقالة يوم 

تم عمل حملـة نظافـة و تشـجیر و توعیـة بیئیـة بمستشـفى الحمیـات  ١٠/٦/٢٠١٤بتاريخ  -خ
ھیبكا للنظافـة و و شركة ) حى شمال  –حى جنوب (العام بالغردقة باإلشتراك مع مكتب 

  .شجرة  ٢٥تم زراعة عدد 
شجرة أمام  ٥٠تم عمل حملة  توعیة بیئة ونظافة و تشجیر عدد  ٦/٢٠١٤/ ١٢بتاريخ  - د

  التأمین الصحى بالغردقة بمشاركة جمعیة غراس  
الفرز من المنبع بحى حفر الباطن ( تم المشاركة فى  تنفیذ منظومة المخلفات الصلبة  -  ر

تم عمل حمالت  نظافة و تشجیر و تجمیل  و توعیة بیئیة میدانیة بمنطقة حفر الباطن و 
  .  ٢٧/٩/٢٠١٤الموافق  ٣٠/٨/٢٠١٤ذلك من يوم 

بحى شمال بمدينة الغردقة و  ٤تم تنفیذ حملة نظافة و توعیة بیئیة بالشاطئ العام رقم  -  ز
  . ٢٩/١١/٢٠١٤ذلك بتاريخ 

تــم عمــل حملــة نظافــة و توعیــة بیئیــة عــن الفصــل مــن المنبــع و  ٢٧/١٢/٢٠١٤بتــاريخ  -ى                       
مكافحة ادمان و تدخین و مناسبة اإلحتفـال بالعیـد القـومى للمحافظـة بمشـاركة شـركة 

  . یة الفندقیة و ذلك بجزيرة الجفتون اورانج السیاحیة و المدرسة األلمان
  

    حملة)  ١٨( بعدد  حمالت توعیة بیئیة میدانیة -: ثالثا
  

   .تم عمل حمالت توعیة بیئیة و تنشیط سیاحة كاالتى   – ١
 -  تم عمل حملة توعیة بیئیة على الغواصة سي وولف  بالغردقة و تم توزيـع بورشـورات و

صائى اإلعالم البیئى عن الحفاظ على الحیـاه البحريـة و ذلـك ختوعیة السائحین من قبل أ
 . ١٥/٣/٢٠١٤يوم 

 –  طقة العـرق للسائحین ببیت الدرافیل بمن ٢٢/٤/٢٠١٤بتاريخ تم عمل حملة توعیة بیئیة
 الصغیر شمال الغردقة  

تم عمل حملة توعیة بیئیة و مكافحة إدمان و تنشـیط سـیاحة و معـرض و منتجـات بیئیـة  -) ٣(  
  . ٢٦/٦/٢٠١٤الجفتون و ذلك بتاريخ مشاركة شركة أورانج على جزيرة ب

تم تنفیذ حملة توعیة بیئیة عن الحفاظ على البیئة البحريـة و الشـعاب المرجانیـة بإحـدى  -) ٤(
  . ٢٩/١١/٢٠١٤المراكب السیاحیة بالغردقة بمارينة بیروت و ذلك بتاريخ 

تم عمل حملة نظافة وتوعیة بیئیة عن الحفاظ عن الشـعاب و الشـواطئ بشـاطئ بیـروت   -)٥(
ــم  ــا  ٤رق ــدين بمارين ــائحین المتواج ــة و الس ــاة للنظاف ــركة حی ــاركة ش ــة بمش بالغردق

  .  ٢٩/١١/٢٠١٤الشاطئ و تم توزيع بورشورات و ذلك بتاريخ 
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حملـة مكافحـة إدمـان و تعـاطى لرؤسـاء  و) الفرز من المنبع(تم تنفیذ حملة توعیة بیئیة   -) ٦(
المراكب و اللنشات السیاحیة و العاملین علیھا و ذلك بمشاركة الفرع اإلقلیمـى بجھـاز 

  . ٦/١٢/٢٠١٤شئون البیئة و ذلك بتاريخ 
تم عمل ندوة توعیة بیئیة عن فصل المخلفـات الصـلبة مـن المنبـع و  ٢٦/١٢/٢٠١٤بتاريخ  -) ٧(

و  –شاطئ روما  –المارينا السیاحیة بالغردقة ( ذلك بكال من  مكافحة ادمان و تدخین و 
  .و تم توزيع بورشورات و ملصقات بیئیة بالمراين ) مارينة شاطئ شلجاد بالغردقة 

  -: بالمناطق المیدانیة كاألتى  عن مخاطر انفلونزا الخنازيرتم عمل حمالت توعیه بیئیة  – ب 
تم تنفیذ حمالت توعیة للمواطنین داخل المناطق الشعبیة بالغردقة  للوقاية من  - )١(

 زش الفريق عبد العزي  -الدھار   –المالحة  –األمل (مخاطر إنفلونزا الخنازير بمناطق 
 –تحت إشراف إدارة اإلعالم والتثقیف البیئي  يومي األحد ) زرزارة  –العرب  –مصطفي 

تم التجول وسط المناطق وتوزيع برشور وتوعیة المواطنین  ٢/٢٠١٤/ ١٠ - ٩األثنین 
  ٠ وحثھم للحفاظ علي البیئة نظیفة وصحیة

ــذ  - )٢( ــم تنفی ــة ت ــة ( حمل ــة بیئی ــیمیة  -توعی ــونزا الموس ــرض األنفل ــن م ــة ع ــوم ) توعی ي
ــوعین   ١٣/٢/٢٠١٤ ــباب المتط ــق  الش ــاركة فري ــفاجا  بمش ــة زرزارة بس ــاء بمنطق أبن

وتم توزيـع برشـورات  جلس المدينة وسط ترحیب من األھالي ومكتب البیئة بم المدينة
لحـث المجتمـع ) مكافحـة واإلدمـان والتـدخین  –األنفلونزا  –حماية البیئة ( وتوعیة عن 

ً علي سالمتھم  المدني علي الحفاظ علي البیئة نظیفة وصحیة حرصا
   -:تم عمل حمالت توعیة عن ترشید المیاه بمناطق میدانیة كاألتى   – ج

تم عمل حملة توعیـة بیئیـة عـن ترشـید اسـتھالك المیـاه بمنطقـة الـدھار بمشـارك  – )١(
   ١٤/٤/٢٠١٤شباب اإلتحاد العربى للشباب و البیئة و تم توزيع بورشورات و ذلك بتاريخ 

تـم عمـل حملـة نظافـة و توعیـة بیئیـة بمیـدان التقـوى بمشـاركة  ٣/٥/٢٠١٤بتـاريخ  - )٢(
ورات عن ترشید المیاه و مكافحة مخاطر اإلدمـان و تم توزيع بورش) ھیبكا (شركة حیاه

 بمعرفة أخصائى اإلعالم على المارين و الممحال المجاورة
تم عمل حملة توعیة بیئیة عـن ترشـید المیـاه بمنطقـة أبـو عشـرة  ٦/٥/٢٠١٤بتاريخ  - )٣(

بمشاركة الشركة القابضه للمیاه و الصرف الصحى و تم توزيـع بورشـورات و تـم لصـق 
 .عن ترشید المیاه ملصقات  

تم المشاركة مع الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي بالغردقـة فـي حملـة  -)٤(
بمنطقـة السـقالة میـدان  العروسـة وشـارع  ١٢/٦/٢٠١٤توعیة بیئیة وترشید میـاه يـوم 

الشیراتون وتم توعیة المواطنین عن الحفاظ علي البیئة نظیفة وصحیة والمساعدة فـي 
  . ك المیاه ومكافحة اإلدمان والتدخین ترشید استھال

  
  

: تم عمل حمالت توعیة بیئیة شاملة میدانیة عن مخاطر اإلدمان و التدخین و تم تنفیذھا كـاألتى  –د 
-  

بمنطقـة السـقالة ) تنشـیط سـیاحة  –مكافحـة إدمـان  –توعیـة بیئیـة ( تنفیذ حمـالت  - )١(
وتـم توعیـة المجتمـع المـدني ٢٠/١/٢٠١٤بالغردقة أمـام مسـجد المینـاء والمیـدان يـوم 

 والسیاح  وتوزيع برشورات بمشاركة شباب من جمعیات أھلیة 
ً مـن شـركة مخـابز وحلـواني ) الكشافة  -الغردقة الحر –غراس (  وتوزيع شكوالتة دعما

 الزھراء  
بموقـف  ١٧/٧/٢٠١٤ة توعیه بیئیة ضد مخـاطر التـدخین و التعـاطى بتـاريخ تم عمل حمل - )٢(

 . شكسبیر بالقاھرة السرفیس و شارع الكینیسة و میدان 
تم عمل حملة توعیة بیئیة میدانیة ضد مخاطر اإلدمـان و التـدخین بالممشـى السـیاحى  - )٣(

 . بمشاركة شباب الكشافة و تم عمل ماراثون  ٨/٢٠١٤//٢٣بتاريخ 
بحى حفر الباطن  )الفرز من المنبع( تم المشاركة فى  تنفیذ حملة منظومة المخلفات الصلبة  - ر 

تم عمل حمالت  نظافة و تشجیر و تجمیل  و توعیة بیئیة میدانیة بمنطقة حفر الباطن و ذلـك مـن 
  . ٢٧/٩/٢٠١٤الموافق  ٣٠/٨/٢٠١٤يوم 

و تـم ) الفـرز مـن المنبـع (انطـالق حملـة  باإلشتراك مع الفرع اإلقلیمى بجھاز شئون البیئة تم –ز 
تطبیقھا على رؤساء المراكب و اللنشات السـیاحیة و العـاملین علیھـا و تـم عمـل توعیـة بیئیـة و 
توعیة ضد مخاطر اإلدمان و التدخین و التعـاطى و ذلـك بالمرسـى السـیاحى التـابع لـديوان عـام 

    ٦/٢/٢٠١٤المحافظة و ذلك بتاريخ 
 

  ندوة)  ٥٠( بعدد   توعیة بیئیة وورش فنیةندوات  - :رابعا 
     

   -: كاألتى العامه تم عمل ندوات توعیة بیئیة متنوعة لطلبة المدارس  – ١  
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بالمراحـل التعلیمیـة تم التنسیق على خطة التوعیة البیئیة لطالب المـدارس ا لتربیـة و التعلـیم            

إدارة البیئة ( المختلفة للفصل الدراسى التانى تحت إشراف الجھات العاملة فى مجال حماية البیئة 
و يحاضر أخصائى اإلعالم طبقا لبرنامج الخطـة علـى مسـتوى مـدن ) الفرع اإلقلیمى  –المحمیات  –

التربیة و التعلـیم بمشـاركة تحت إشراف مديرية  ١٥/٤/٢٠١٤حتى  ١٥/٣المحافظة خالل الفتره من
 .إدارات البیئة و إلدارات التعلیمیة ومكاتب المحمیات  بمجالس المدن لتفعیل برنامج الخطة

تم  عمل ندوة توعیة بیئیـة عـن المخلفـات الصـلبة و الترشـید المیـاه  وورشـة فنیـة عـن  - )١(
( ن كـال مـن المخلفات الصلبة  فى مدرسة حامد جوھر التجريبة وفقا للخطة المشتركة بـی

و قام بمحاضرة الندوة أخصائى اإلعـالم بـإدارة ) الفرع اإلقلیمى  –المحمیات  –إدارة البیئة 
البیئة و أخصائى اإلعالم بـالفرع و تـم توزيـع ھـدايا علـى الطلبـة المتمیـزين فـى النـدوة و 

 . ١٦/٣/٢٠١٤الورشة وذلك يوم األحد الموافق 
بسفاجا و حاضر ) إبتدائى  –إعدادى (الحويطات  تم عمل ندوة توعیة بیئیة لمدرسة أم -  )٢(

فیھا الطالب أخصائى اإلعالم بإدارة البیئة و أخصائى الجھاز عن التدخین و ترشید المیاه و 
طالب و ذلك يوم الثالثاء الموافق  ٣٦تم توزيع بورشورات  عن نفس الموضوع و قد حضر 

١٨/٣/٢٠١٤ 
  )إعدادى  –إبتدائى (بیئیة لطالب مدرسة األحیاء تم عمل ندوة توعیة  ٢٥/٣/٢٠١٤بتاريخ  - )٣(
 تم عمل ندوة توعیة بیئیة لطالب مدرسة عمر بن الخطاب ١/٤/٢٠١٤بتاريخ  - )٤(
لطلبــة المراحــل اإلبتدائیــة و اإلعداديــة و تــم عمــل نــدوة توعیــه بیئیــة  ٣/٤/٢٠١٤بتـاريخ  - )٥(

 وتم تجمیعھم فى مدرسة على بن أبى طالب بغارببغارب الثانويه 
ثانويـة  –إعـدادى –إبتـدائى ( انة تعلیمیـة بیئیـة لجمیـع المراحـل التعلـیم وتم عمل إسط - )٦(

–األنشـطة الطالبیـة (  -:وتحتـوى علـى األتـى ) الفنـدقى  –الصناعى –التجارى  –العام (
 –المجلــة البیئیــة  –المحمیــات الطبیعیــة بــالبحر الحمــر  –تعريــف بمحافظــة البحــر األحمــر 

) الترشید فـى حیاتنـا –المراجعة البیئیى للمدارس  –ان و التعاطى مكافحة اتدخین و اإلدم
إسطوانة على اإلدارة التعلیمیة بالغردقة لتوزيعھا على المدارس التابعة  ٨و تم توزيع عدد 

إسطوانة للمنطقة األزھرية بالغردقة لتوزيعھا علة المدارس التابعة لھا و ذلـك  ٤لھا و عدد 
 .  ٨/١٠/٢٠١٤بتاريخ 

عمل ندوة توعیة بیئیة و توزيع بورشورات و كذلك نسخ سى دى عـن التوعیـة البیئیـة تم  - )٧(
 ٢٧/١١/٢٠١٤بمدرسة التجارة المتقدمة المشتركة بالسقالة  بالغردقة و ذلك بتاريخ 

تم عمل ندوة توعیة بیئیة و توزيع بورشورات و كذلك نسخ سى دى عن التوعیـة البیئیـة  -  )٨(
إلبتدائیـة  المشـتركة بالسـقالة  بالغردقـة و ذلـك بتـاريخ بمدرسة الزعیم مصطفى كامـل ا

٢٧/١١/٢٠١٤ .  
ــاريخ  - )٩( ــا بت ــى حیاتن ــید ف ــن الترش ــة ع ــة بیئی ــدوة توعی ــذ ن ــم تنفی ــع  ٣٠/١١/٢٠١٤ت و توزي

    بورشورات عن التوعیة البیئیة 
  طالبة ٦٠بمدرسة الصنايع بنات و كان عدد الحضور 

المشـاركة فـى احتفالیـة بیئیـة بمدرسـة محمـد الطیـب تـم تنفیـذ نـدوة توعیـة بیئیـة و  -) ١٠(
 ٣/١٢/٢٠١٤بالغردقة و تم و توزيع بورشورات وذلك بتاريخ 

   -: تم عمل ندوات توعیة بیئیة عن حرب اكتوبر كاألتى  – ب

 ٢٩/١٠/٢٠١٤مدرسة حسن كامل الثانوية بنین و مدرسة الغردقة اإلعدادية بتاريخ  - )١(
. 

  ٣٠/١٠/٢٠١٤مدرسة الثانوية بنات المشتركة بالمیناء   - )٢(
  ٣٠/١٠/٢٠١٤مدرسة حسن كامل للتعلیم األساسى   -)٣(
  . ٣٠/١٠/٢٠١٤مدرسة المیناء اإلعدادية المشتركة بالسقالة  -) ٤(

و مكتبة مصر العامة و مراكز شباب و  تم عمل ندوات توعیة وورش فنیة بمشاركة قصر الثقافة –ت
   -:كاألتى  نادى الطفل و النادى اإلجتماعى بالغردقة 

 
بمكتبـة مصـر العامـة بالغردقـة  ٣٠/٥/٢٠١٤تم تنفیذ ندوة توعیة وورشة عمل فنیـة يـوم  - )١(

  بالفترة المسائیة
الغردقـة بـالفترة بقصـر ثقافـة  ٣١/٥/٢٠١٤تم تنفیذ ندوة توعیة وورشة عمل فنیـة يـوم  -) ٢(        

  المسائیة
بمركـز شـباب الغردقـة و مبادرة اكتشف موھبتـك تم تنفیذ ندوة توعیة وورشة عمل فنیة  -)٣(    

  ٧/٦/٢٠١٤بتاريخ بالفترة المسائیة
تم عمل ندوة توعیة بیئیة و مكافحة إدمان بمكتبة الطفل بمدينة سفاجا ضمن خطة  -) ٤(

  ٢١/٦/٢٠١٤التوعیة البیئیة و ذلك بتاريخ 
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تم تنفیذ ندوة توعیة ضد مخاطر اإلدمان و التدخین و التعاطى  بمركز شباب الغردقة  –) ٥(
    ٢٠/٨/٢٠١٤بتاريخ 

تم عمل ندوة توعیة بیئیة و توعیه ضد مخاطر التدخین و التعاطى و توزيع بورشورات عن  –) ٦(
  ٢١/٨/٢٠١٤نفس الموضوع بمركز شباب المینا بالسقالة بالغردقة بتاريخ 

تم عمل توعیة بیئیة وورشة رسم فنیة بالنادى اإلجتماعى بمشـاركة قصـر الثقافـة يـوم  -) ٧(
 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین الموافق 

عمل ورشة فنیة بمكتبة الطفل بسفاجا  و تم عمل نموزج فنى من المخلفات و تم توزيع  -) ٨(
  . ٩/٢٠١٤/ ٢بورشورات و ذلك يوم الثالثاء الموافق 

  ١١/٩/٢٠١٤فنیة بالرسم  لألطفال بإشتراك قصر الثقافة بتاريخ  عمل ورشة  -) ٩(
ورشة فنیة من المخلفات بتنفیذ إدارة اإلعالم لتعلیم أطفال و شباب مكتبة الطفل  -) ١٠(

  ١١/٩/٢٠١٤.بسفاجا ورواد النادى اإلجتماعى بتاريخ 
. إلدمان و التدخین و عروض بیئیة و ندوة ضد مخاطر اعن األوزون ندوة توعیة بیئیة   -) ١١(

عرض تخت شرقى تحت . عمل فقرة ثقافیة تضم شعر و أدب تحت رعاية ساقیة الصاوى 
 .١١/٩/٢٠١٤رعاية قصر الثقافة بالنادى اإلجتماعى بتاريخ  

بیئیة و ندوات عن اإلشتراطات البیئیة بالقرى و الفنادق السیاحیة كاألتى  تم عمل ندوات توعیة – ث
 :-   

قرى سیاحیة و كانت  ٧ندوة توعیة بیئیة بقرية جولدن فايف التى تضم تم تنفیذ   - )١(
الندوة عن السجل البیئى و تضمنت توعیة عن اإلدمان و التعاطى و ترشید المیاه و تم 

حضور كال من المدير اإلقلیمى و كبیري المھندسین على مستوى القرى التى تضمنتھا 
 . ٢٦/٩/٢٠١٤قرية جولدن فايف و ذلك بتاريخ 

  -:تم عمل إسطوانة عن التوعیة البیئیة للقرى و الفنادق السیاحیة و تشمل األتى  - )٢(
 –أفالم بیئیـة  -اإلشتراطات البیئیة   –أسس إجراءات تقیم األثر البیئى  –السجل البیئى (               

و تــم توزيعھــا علــى غرفــة  المنشــأت الفندقیــة و جمیــة اإلســتثمار )  إرشــادات ســیاحیة 
السیاحى بالبحر األحمر لتوزيعھا على جمیع القرى السیاحیة بـالبحر األحمـر وذلـك بتـاريخ 

٨/١٠/٢٠١٤.  
 –فیسـتیفال ريفیـرا  –شـدوان ( قـرى سـیاحیة  ٣فـى تم تنفیذ ندوة توعیـة بیئیـة   - )٣(

إلشتراطات البیئیة بالقرى السیاحیة و توزيع بورشورات و كذلك سـى دى عن ا) رودجاوان 
  . ٢٧/١١/٢٠١٤فال بشمال األحیاء و ذلك مساءا بتاريخ یو ذلك بقرية فیست

  
   -:بالمعاھد األزھرية كاألتى بیئیة  تم عمل ندوات توعیة -ج

تم عمل ندوة توعیة بیئیة ضد مخاطر اإلدمان و ندوة عن حـرب أكتـوبر فـى معھـد الفتیـات  – )١(
خاص بالتوعیة البیئیـة    cdالمرحلة اإلعدادية و تم توزيع بورشورات و ملصقات و تم تسلیم 

 .  ١٢/١١/٢٠١٤للمرحلة اإلعدادية و الثانوية بتاربخ 
وورشة فنیة لطلبة معھد األزھر تم عمل ندوة توعیة بیئیة  ٢٠/١١/٢٠١٤بتاريخ  – )٢(

 النموزجى 
 ) ثانوى-اعدادى( تم عمل ندوة توعیة بیئیة لطلبة معھد األزھر بنین  ٢٦/١١/٢٠١٤بتاريخ  –)٣(
للمنطقــة األزھريــة بالغردقــة لتوزيعھــا علــة بیئیــة إســطوانة تعلیمیــة   ٤تــم عمــل عــدد   -)٤(

إعـدادى –إبتدائى ( لجمیع المراحل التعلیم .  ٨/١٠/٢٠١٤المدارس التابعة لھا و ذلك بتاريخ 
 –تعريـف بمحافظـة البحـر األحمـر –األنشطة الطالبیة (  -:وتحتوى على األتى )      ثانوية –

 –مكافحة اتدخین و اإلدمان و التعاطى  –المجلة البیئیة  –المحمیات الطبیعیة بالبحر الحمر 
  ) الترشید فى حیاتنا –المراجعة البیئیى للمدارس 

 
   -:معاھد التابعة لمديرية الصحة و كانت كاألتى الببیئیة  تم عمل ندوات توعیة - ح

  -  تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة ضد مخاطر اإلدمان و ندوة عن حرب اكتوبر بمدرسـة التمـريض
و تم توزيع بورشورات بیئیة عن مكافحة اإلدمـان و عـن  ٨/١١/٢٠١٤الغردقة بتاريخ بمدينة 

 .الترشید فى حیاتنا
 -  تم عمل ندوة توعیة بیئیة و قام محاضر قسم اإلعالم بإلقاء محاضرة عن المخلفات الصلبة

بصفة عامة و المخلفات الطبیة الخطرة بصفة خاصة لطلبة مدرسة التمريض بالمستشفى 
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العام و بالمشاركة مع محاضر  من وزارة األوقاف و مشاركة من مركز النیل لإلعـالم  و ذلـك 
  . ١٥/١١/٢٠١٤يوم 

 -  ٨تم عمل عدد cd خاص بالتوعیة البیئیة الصحیة وذلك  لمديرية الصحة و السكان
و تحتوى على .لتوزيعھا على المستشفیات الحكومیة و الخاصة   والعیادات الخارجیة 

  -عرض عن المخلفات الطبیة الخطرة  –نبذة عن اإلدارة العامة لشئون البیئة ( األتى 
عرض  –لبة بصفة عامة و المخلفات الطبیة بصفة خاصة عرض عن منظومة المخلفات الص

قرار السید وزير الصحة  –عن تقییم األثر البیئى لمشروع إدارة مخلفات الرعاية الصحیة 
الشروط الحالیة للتخلص من النفايات  – ١٩٢٠/٢٠٠١بشأن قوائم النفايات الخطرة رقم 

الحوادث الكیمیائیة و الصادرة من عرض عن المخاطر الناتجة من  –الطبیة بمدينة الغردقة 
افالم عن مكافحة التدخین و اإلدمان  –المركز القومى لدراسات السالمة والصحة المھنیة 

- كافتريات-مطابخ-مطاعم(اإلشتراطات البیئیة بالقرى و الفنادق السیاحیة  –و التعاطى 
اإلحتفال  -)ن إشتراطات العاملی-المولدات الكھربائیة-المغسلة - ثالجات الحفظ-مخازن

 ٩و المعدل رقم -١٤١٤قانون البیئة –أفالم عن البحر األحمر  –بالعید القومى للمحافظة 
 . ٢٠٠٩لسنة 

تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة عن البیئة البحرية و تم عرض فیـديو عـن  ٢٥/١٢/٢٠١٤بتاريخ  -) ٤(
  . مناسبة العید القومى بالبحر األحمر و ذلك بمعھد التمريض بالغردقة 

  
  
  

  - :بالمعاھد السیاحیة الفندقیة  و كانت كاألتى بیئیة  تم عمل ندوات توعیة - د
تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة و توزيع بورشورات و كذلك سى دى عن التوعیة البیئیة  -) ١(

  . ٢٥/١١/٢٠١٤بالمعھد العالى للسیاحة و الفنادق و ذلك بتاريخ 
تم عمل ندوة توعیة بیئیة و توزيع بورشورات و كذلك نسخ سى دى عن التوعیة البیئیة  -) ٢(

  . ١/١٢/٢٠١٤و ذلك بتاريخ الغردقة الثانوية الفندقیة بالجونة 
تم عم ندوة توعیة بیئیة و توزيع بورشورات عن حماية البیئة بمدرسة جمال نظیم الثانوية  -)٣(

  .  ٢/١٢/٢٠١٤لغردقة و ذلك بتاريخ الفندقیة نظام ثالث و خمس سنوات با
تم تنفیذ عدد ندوة توعیة بیئیة عن انفلونزا الطیور و الترشید فى حیاتنا بالمدرسة  -) ٤(

  . ١١/١٢/٢٠١٤األلمانیة الفندقیة بالجونة و ذلك بتاريخ 
  - :عن انفلونزا الطیور و الترشید فى حیاتنا  و كانت كاألتى بیئیة  تم عمل ندوات توعیة -و
تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة عن انفلونزا الطیور و الوقاية منھا و الترشید فى حیاتنا بمدرسة األمل  - ١ 

  . ١٤/١٢/٢٠١٤اإلبتدائیة بالغردقة و ذلك بتاريخ 
تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة عن انفلونزا الطیور و الوقاية منھا و الترشید فى حیاتنا بمدرسة حامد  -  ٢

  .  ١٤/١٢/٢٠١٤ذلك بتاريخ  جوھر اإلعدادية و
تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة بمدرسة محمد فريد اإلعدادية  و كانت الندوة عن الوقاية من انفلونزا  -  ٣

  . ١٥/١٢/٢٠١٤الطیور و الترشید فى حیاتنا بتاريخ 
ة بمدرسة تم تنفیذ ندوة توعیة بیئیة  عن انفلونزا الطیور و الترشید فى حیاتنا و المحمیات الطبیعی - ٤

   ١٥/١٢/٢٠١٤النھضة اإلبتدائیة المشتركة وذلك بتاريخ 
تم تنفیذ ندوة توعیه بیئیة عن الترشید فى حیاتنا و انفلونزا الطیور و الوقاية منھا و المحمیات  -  ٥

الطبیعیة بمحافظة البحر األحمر بمدرسة رويال الجیل الصاعد بالغردقة المرحلة 
  . ١٦/١٢/٢٠١٤اإلبتدائیة و ذلك بتاريخ 

تم تنفیذ ندوة توعیه بیئیة عن الترشید فى حیاتنا و انفلونزا الطیور و الوقاية منھا و المحمیات  - ٦
الطبیعیة بمحافظة البحر األحمر بمدرسة  خالد بن الولید اإلعداية  بالغردقة و ذلك بتاريخ 

١٧/١٢/٢٠١٤ .  
نفلونزا الطیور و الوقاية منھا و المحمیات تم تنفیذ ندوة توعیه بیئیة عن الترشید فى حیاتنا و ا - ٧

الطبیعیة بمحافظة البحر األحمر بمدرسة الغردقة اإلبتدائیة المشتركة  بالغردقة و ذلك بتاريخ 
١٧/١٢/٢٠١٤ .  

تم تنفیذ ندوة توعیه بیئیة عن الترشید فى حیاتنا و انفلونزا الطیور و الوقاية منھا و المحمیات  - ٨
  ١٨/١٢/٢٠١٤بحر األحمر بمدرسة الحجاز الخاصه  بالغردقة و ذلك بتاريخ الطبیعیة بمحافظة ال

تم تنفیذ ندوة توعیه بیئیة عن الترشید فى حیاتنا و انفلونزا الطیور و الوقاية منھا و المحمیات  - ٩
الطبیعیة بمحافظة البحر األحمر بمدرسة األمل للصم و ضعاف السمع   بالغردقة و ذلك بتاريخ 

١٨/١٢/٢٠١٤ .  
مديرية ( تم عمل ندوة توعیة بیئیة عن انفلونزا الطیور بمشاركة كال من  ٢٥/١٢/٢٠١٤بتاريخ   -  ١٠

مركز النیل لإلعالم  –مكاتب البیئة بالغردقة  –الطب البیطرى  –الطب الوقائى  –الصحة و السكان 
و حضور من اإلدارة العامة  –جمعیة شباب الغردقة الحر  –مديرية التموين  –معھد علوم البحار  –
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و تم عمل الندوة بقاعة عبد الفتاح ) و مجموعة من أصحاب محال الطیور بالغردقة  -لشئون البیئة  
  القصاص التابعة للفرع اإلقلیمى

  
  تغطیة)  ١٢( بعدد  تغطیات إعالمیة - :خامسا 

  
   األستاد تحـت رعايـة مجلـس تنفیذ تغطیة إعالمیة لحمالت النظافة والتأھیل لمنطقة امتداد ش

 المدينة وشركات المقاوالت بالغردقة
    لمنطقة قزق الثروة السمكیة بالسقالة بالغردقة بعد  ١٥/٢/٢٠١٤تم عمل تغطیة إعالمیة يوم

  األنتھاء من عملیة النظافة من أجل 
 ً   ٠الحفاظ عل البیئة البحرية وألنه يتردد علي ھذا المكان أفواج سیاحیة يومیا

    تم عمل تغطیة إعالمیة بیئیة ألنشطة نـادى العلـوم و التكنولوجیـا بمدرسـة  ٢٩/٤/٢٠١٤بتاريخ
حسن كامل الثانوية بالغردقة بما يحوى من صور لألقمـار الصـناعیة و تـم تسـجیلھا علـى موقـع 

 .اإلدارة العامة لشئون البیئة و موقع البوابة اإللكترونیة 
   المیه بیئیة لتفريغ حمولـة فحـم بترولـى مـن علـى مركـب تم عمل تغطیه إع ١٣/٥/٢٠١٤بتاريخ

داخل میناء سفاجا البحرى لشركة األلومنیوم و تم عمل القیاسات االزمه للتلـوث مـن قبـل إدارة 
  .التفتیش و المالحقة البیئیة و الفرع اإلقلیمى لجھاز شئون البیئة 

    و أمام المسجد القطرى  الجزيرة أمام السنتر اللیبى عمل تغطیة إعالمیة لحملة نظافة
  . بالسقالة بشار ع النصر  بمشاركة حى جنوب و شركة ھیبكا 

    الجزيرة أمام أبو عشرة و سنتر فرج بمشاركة حى شمال و عمل تغطیة إعالمیة لحملة نظافة
  . شركة ھیبكا 

   تم عمل تغطیة إعالمیة لفاعلیات يوم السیاحة العالمى و مشاركة السید المحـافظ  فـى تشـجیر 
  . مساءا  ٢٧/٩/٢٠١٤الممشى السیاحى مع الشباب المتطوع و ذلك بتاريخ 

     تم عمل تغطیة اعالمیة بیئیة إلدارة اإلعالم البیئى لمرور السیده السكرتیر العام لمحافظة البحر
  .  ١٤/١١/٢٠١٤األحمر لتفقد األعمال بمیدان التقوى بتاريخ 

    تم عمل تغطیة اعالمیه لحضور السیده سكرتیر عام المحافظة بحضور بطولة كأس اإلتحاد
  . ١٥/١١/٢٠١٤المصرى لرياضة صید األسماك بنادى الرياضات البحرية بالغردقة بتاريخ 

تم عمل تغطیة اعالمیة بیئیة بعد اإلنتھاء من تجمیل النافورة بمیدان التقوى بالغردقة و ذلك      -ر     
  . ٢٤/١١/٢٠١٤بتاريخ 
عامود إنارة  بالطاقة  ٢٥٠تم عمل تغطیة اعالمیه بیئیة لتركیب عدد  ١/١٢/٢٠١٤بتاريخ    - ز      

  الشمسیة بطريق األحیاء بالغردقة 
احمد عبد هللا محافظ  / تم عمل تغطیة اعالمیة لما قام به السید اللواء ا ح  ٤/١٢/٢٠١٤بتاريخ  -و 

فقدية زار خاللھا مدينة سفاجا و أطلع على حالة السدود التى تعمل على البحر األحمر بجولة ت
  مكافحة السیول القادمة على مدن المحافظة 

   
   يوم البیئة العالمى -:سادسا 

  
تـم تنفیـذ األتـى  الموافق الخامس من يونیو من كل عاملمى فى إطار اإلحتفال بیوم البیئه العا -١

ً لشعار األحتفال   -):حماية الجزر الطبیعیة( و ھو لھذا العام طبقا  لرؤية كل مدينة و طبقا
تــم عمــل حملــة نظافــة و توعیــه بیئیــه علــى جزيــرة طوبیــا بســفاجا  ٥/٦/٢٠١٤بتــاريخ  –أ      

     الفرع ( باإلشتراك مع
المتطـوعین مـن  –مكتـب البیئـة بسـفاجا  -المحمیـات  -جھاز شـئون البیئـة  -اإلقلیمى         

  ).الشباب 
تم عمل حملة توعیة بیئیة و نظافة بـالمنجروف فـى مدينـة سـفاجا  ١١/٦/٢٠١٤بتاريخ   -ب     

   سفاجا  ١٧فى كم 
شباب سـفاجا  –یمى الفرع اإلقل –المحمیات  –مكتب البیئة بالمدينة (   البحر بمشاركة         

  .المتطوع
المشاركة في فعالیات مؤتمر ومعرض االسـتثمارالعربي للمشـروعات البیئیـة والمنعقـد  -ت 

                     بالجونة الفترة 
  تحت رعاية جامعة ٦/٢٠١٤/ ١٧ -١٥من         

المشاركة في تنفیذ ندوة توعیة بیئیة عن الجزر الطبیعیة بالبحر األحمر بصفة عامة وجزيرة  - ج  
  شدوان بصفة خاصة    

ــة         ــوم   تحــت رعاي ــاء  ١٥/٦/٢٠١٤قصــر ثقافــة الغردقــة ي ً حضــرھا عــدد مــن األدب مســاءا
  .والشعراء وشباب الغردقة المثقفین
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يوضح ما تم تنفیذه لتفعیـل افحتفـال بیـوم  ١٢/٦/٢٠١٤تم ورود تقرير مرسى علم بتاريخ  -ح 
و تـم عمـل حملـة نظافـة بالنـادى اإلجتمـاعى بمرسـى علـم  ٢٠١٤البیئة العـالمى لعـام 

و تم عمل احتفال و انشطه ) مركز شباب مرسى علم  – جمعیة أصدقاء البیئة(بمشاركة 
  بیئیة 

  
     صندوق مكافحة اإلدمان - : سابعا 

                           
المشاركة مع صندوق مكافحـة التـدخین و اإلدمـان و تـدريب األخصـائیین اإلجتمـاعین لمـدارس  -١

 . ١٧/٤/٢٠١٤حتى  ١٥مدينة الغردقة فى المده من 
فى إطار التنسیق مع صندوق مكافحة اإلدمان و التعاطى تم تنفیذ برنامج التوعیـة ضـد مخـاطر  - ٢

ــة  ــان بمحافظ ــوم اإلدم ــن ي ــرة م ــى الفت ــة ف ــات المعنی ــاركة الجھ ــر بمش ــر األحم ــى  ١٣البح حت
 -: و تم تنفیذ األتى  ١٧/٧/٢٠١٤
 –المسـجد الكبیـر بالـدھار  –مسجد الصـفوة ( ندوات و محاضرات بمساجد مدينة الغردقة  –أ      

 –المسجد القطرى  –مسجد المینا  –مسجد الصحابة  –مسجد الشھید عبد المنعم رياض 
فـى صـالة العصـر و التـراويح و يحاضـرھا فريـق عمـل ) الخالـدين بمدينـة سـفاجا  مسجد

  .الصندوق مع إمام الجامع 
مكتبـة مصـر العامـه  –مكتبـة الطفـل و الشـباب بسـفاجا ( محاضرات و لقـاءات الشـباب  –ب      

  ) .مركز شباب الغردقة  –قصر ثقافة الغردقة  –بالغردقة 
یدانیــة ضــد مخــاطر اإلدمــان و التــدخین بمدينــة ســفاجا بمشــاركة تنفیــذ حملــة توعیــة م –ج      

  .  ١٤/٧/٢٠١٤الشباب المتطوعین بوسط البلد بتاريخ 
تم عمل حملة میدانیة ضد مخاطر اإلدمان و التدخین بالغردقة بمنطقـة الـدھار بمشـاركة  –د      

حاب المحال فريق الكشافة و شباب متطوعین و قام فريق الحملة بتوعیة المواطنین وأص
ضد مخاطر التدخین و اإلدمان و التعاطى و تم توزيع بورشورات و توزيع كابات للمشـاركین 

  . دعما من اإلدارة 
فى إطار التنسیق بین إدارة اإلعالم و التثقیف البیئى  و صندوق مكافحة اإلدمان و التعاطى تـم  -٣

  -:ى تنفیذ برامج توعیة و حملة لمكافحة اإلدمان و تم عمل األت
ندوة توعیة ضد مخاطر اإلدمان و التعاطى بمركز شباب الغردقة بمجاھد يوم األربع الموافـق  –أ      
٢٠/٨/٢٠١٤.  
ندوة توعیة بیئیة ضد مخاطر اإلدمان  بمركز شـباب المینـا بالسـقالة  يـوم الخمـیس بتـاريخ  –ب      
٢١/٨/٢٠١٤  .  
  .  ٢٢/٨/٢٠١٤ضد مخاطر اإلدمان  بمكتبة مصر العامة يوم الجمعة بتاريخ  ندوة توعیة بیئیة –ج      
ــباب  –د       ــاركة الش ــیاحى بمش ــى الس ــة الممش ــان بمنطق ــاطر اإلدم ــد مخ ــة ض ــة میدانی حمل

  .  ٢٨/٨/٢٠١٤المتطوعین و شباب الكشافة  يوم السبت الموافق  
فى إطار التنسیق و التعاون المستمر بین المحافظة و برنامج صندوق مكافحـة و عـالج و التعـاطى  -٤

اإلدمان تم إعداد برنامج لتنفیذة  بمدارس الغردقة بالتعاون مع الجھات المعنیـة لنشـر التوعیـة ضـد 
لمـدارس و تم تنفیذ البرنـامج فـى ا ٣٠/١٠/٢٠١٤-٢٨مخاطر اإلدمان و التدخین فى المده من خالل 

  -:األتیه 
  إسم المدرسة  إسم المدرسة   م 
ــــة   ١ ــــاء الثانوي ــــة المین مدرس

  المشتركة
  مدرسة التجارة المتقدمة 

مدرســـة عمـــر بـــن الخطـــاب   ٢
  اإلعدادية 

  مدرسة حسن كامل الثانوية بنین 

  مدرسة الغردقة الثانوية بنات   مدرسة الغردقة اإلعدادية  ٣
  مدرسة الثانوية الرسمیة   مدرسة الصناعات بنات   ٤
  مدرسة سعد زغلول اإلعدادية بنات   المدرسة الرسمیة لغات   ٥
  مدرسة خالد بن الولید اإلعدادية   مدرسة السالم اإلعدادية   ٦
مدرســـــة ولیـــــد الجعفـــــرى   ٧

  اإلعدادية 
  مدرسة الصناعات بنین 

  مدرسة حسن كامل اإلعدادية   مدرسة محمد فريد اإلعدادية   ٨
    مدرسة المیناء اإلعدادية   ٩
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بمدارس الغردقة ) إختار حیاتك ( تنفیذ ختامى برنامج صندوق مكافحة وعالج التعاطى و اإلدمان  - ٥         
ح /بمشاركة الصندوق و شباب الغردقة الحر و مديرية التربیة و التعلیم و تحت رعاية اللواء أ

  ١١/١١/٢٠١٤مى بمجمع اإلعالم  يوم الثالثاء الموافق محافظ البحر األحمر  و تم تنفیذ الحفل الختا
  

  مشاركة)  ١١( بعدد  المشاركة فى المؤتمرات و الندوات وورش العمل -: ثامنا 
  

حضور ممثلین اإلدارة للمشاركة في الجلسة الشاورية الخاصة بمشروع تولید الكھرباء من  - ١
شركة إيطالجین  بمنطقة جبل الزيت بالغردقة تحت  رعاية  ٢٠/١/٢٠١٣طاقة الرياح يوم 

  ٠بمشاركة ھیئة الطاقة الجديدة والمتجددة 
إدارة البیئة ( المشاركة في ورشة عمل فنیة لتدريب أخصائي اإلعالم البیئي  بحضور ممثلین من -٢

بمقر جھاز شئون  ١٩/٢/٢٠١٤ -١٦في الفترة من ) المحمیات  –الفرع اإلقلیمي بالغردقة  –
ة  تحت رعاية  قطاع المحمیات بالبحر األحمر وتنفیذ فريق عمل  مدربین من قطاع البیئة بالغردق

  ٠حماية الطبیعة بوزارة الدولة لشئون البیئة  
تم المشاركة فى ورشة عمل عن ترشید الطاقة و الحد من إستخدام الفحم بحضور السیدة  -٣

دقة تحت رعاية جمعیة الحفاظ بفندق البوريفاج بالغر  ٩/٣/٢٠١٤-٦الدكتورة وزيرة البیئة من 
 .بالغردقة و الجھات العاملة بمجال حماية البیئة بالبحر األحمر) ھیبكا ( على البیئة 

تم المشاركة فى فاعلیات المؤتمر اإلقلیمى السابع لألمم المتحدة عن التنوع البیولوجى بعنوان  -٤
 ١١/٣/٢٠١٤- ٧ل الفترة من المنعقد بمدينة الغردقة بالجونة خال)دعونا نعیش على كوكبنا (

بمشاركة طالب متمیزين من مدارس مدن البحر األحمرو مشاركة الجھات العاملة فى مجال 
سكرتیر عام محافظة البحر األحمر و /حماية البیئة  حضر حفل اإلفتتاح و الختامى السید

  القیادات التنفیذية
حضور الجلسة ( ١٩/٤/٢٠١٤حتى  ١٤المشاركة فى ملتقى إتحاد الشباب العربى بالغردقة من   -٥

حضور ورش العمل حول المخلفات و  –العامة و مناقشة دور الشباب فى التنمیة المستدامه 
 –حضور المشاركة فى تشجیر غابة الغردقة الخشبیة  –إعادة تدويرھا و السیاحة البیئیة 

متابعة التنسیق مع مديرية األوقاف  –التغطیة اٌعالمیة للتشجیر أمام النساجون الشرقیون 
  . )لتكون خطبة الجمعة عن الحفاظ على البیئة و التنمیة المستدامه 

تم حضور مؤتمر بقاعدة البحر األحمر البحرية  بسفاجا و تم مناقشة التحديات  ١/٥/٢٠١٤بتاريخ  - ٦
م حضور و الصعوبات التى تواجه السیاحة و طرح انسب الحلول لمواجھة المشكالت و ت

السكرتیر المساعد لمحافظة البحر األحمر  ممثلین عن اإلداره العامة لشئون البیئة و ممثلین 
  .للجھات المعنیة بالبیئة و السیاحة 

تم حضور  المؤتمر السنوى للكشافه بمجمع اإلعالم بالغردقة و تم تسلیم  ١٣/٥/٢٠١٤بتاريخ  - ٧
ئون البیئة نظرا لجھود اإلدارة من انشطة تفید مدير اإلدارة العامه لش/ درع الكشافة للسید

  .البیئة 
بمجمع  ٤/٩/٢٠١٤حضور ورشة التنوع البیولوجى للشعاب المرجانیة برعاية معھد العلوم  - ٨

  اإلعالم
تم حضور ندوة توعیة عن تأثیر شبكات المحمول على الصحة البیئیة بمجمع اإلعالم تحت رعاية  - ٩

 ٣٠/٩/٢٠١٤ذلك بتاريخ  جمعیة شباب الغردقة الحر و
فى إطار حرص محافظة البحر األحمر على الحفاظ على سالمة المواطنین و تجنب و تنوع  -  ١٠

أحمد عبد هللا محافظ البحر األحمر / الحوادث البحرية و غرفة العبارات و قام السید اللواء أ ح 
بمبنى الديوان العام  ٢ بعقد إجتماع تنسیقى لمناقشة السیناريو ألغراض التدريب بقاعة رقم

  .صباحا  ٢٥/١٠/٢٠١٤يوم السبت الموافق 
حضور ورشة حماية الشعاب المرجانیة بمجمع اإلعالم بالغردقة تحت رعاية المعھد القومى  -١١

  . ٥/١٢/٢٠١٤لعلوم البحار بتاريخ 
 

    دورة)  ٨( بعدد  دورات تدريبیة -:تاسعا
  

صديق إستكمال دورة قادة المستقبل بمركز إعداد القادة  بمحمد عبد الوھا/ حضور السید  -١
 ٠ ١٣/٢/٢٠١٤-٢٦/١/٢٠١٤بالقاھرة في الفترة من 

حسن إبراھیم حسن دورة نظـم معلومـات بمركـز تـدريب التنمیـة المحلیـة / حضور السید م -٢
 . ١٣/٣/٢٠١٤حتى  ٩/٣بسقارةمن 

ن دورة تدريبیة عن حسن إبراھیم حس/ تم حضور المھندس  ٣٠/٤/٢٠١٤الى  ٢٨بتاريخ  -٣
ماربول الملحق ، فاعلیة إستخدام الطاقة وخفض إنبعاث غازات الدفیئة من السفن 

 .السادس  و ذلك ببرسیجا بجھاز شئون البیئة 
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محمد عبد الجواد على بحضـور جلسـة تشـاور مـع الجھـات المعنیـة و المعنـین /قام السید  -٤
ات الصـلبه فـى مصـر و ذلـك يـوم بخصوص تحلیل الوضع الراھن عن إدارة منظومـة المخلفـ

 . اإلسماعلیه  –الشیخ زايد  –بمجمع اإلعالم  ١٨/٥/٢٠١٤األحد الموافق 
دورة .إكـرام عبـاس عبـد الحمیـد / إبتسام أحمـد يسـرى و السـیده / حضور كال من السیده  -٥

تدريبیه عن تنمیة مھارات بمقر مركز التـدريب بمحافظـة البحـر الألحمـر بالغردقـة  و يحاضـر 
و  ١٨/٥/٢٠١٤ھذه الدوره منسق من وزارة اإلتصاالت و المعلومات بالقاھرة و ذلك مـن يـوم 

 .يوم  ١٩لمدة 
محمــد عبــد الوھــاب دورة اختبــار تحديــد مســتوىو لمــدة يــوم واحــد  بتــاريخ /ور الســید حضــ -٦

 بسقاره بالقاھرة  ٤/٩/٢٠١٤
و ذلك فى الفترة  ٣رقم   totمحمد عبد الوھاب صديق دورة اعداد مدربین / حضور السید  -٧

 ٢٧/١١/٢٠١٤حتى  ٩/١١من 
و التعريـف بأھمیـة حمايـة  ابتسام أحمد يسرى ورشة العمل الوطنیة للتوعیـة/ تم حضور أ  -٨

البیئة البحرية و الساحلیة و المجتمعات المحلیة من أثار انبعاث الملوثـات العضـوية الناتجـة 
من الصناعة و األنشطة البشرية والتى تنظمھا الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة  على بیئة البحـر 

ــق  ــاء المواف ــوم الثالث ــدن ي ــیج ع ــر و خل ــاع ١٨/١١/٢٠١٤األحم ــز المس ــة بمرك دات المتبادل
 )مبنى الفرع اإلقلیمى للجھاز بالبحر األحمر ( بالغردقة ) ايمارسیجا (
  

   إحتفاالت -:عاشرا
  
  ٠ ٢٠١٤ رالمشاركة في احتفاالت المحافظة بالعید القومي خالل شھر يناي -  ١
القومى للمراه  تم حضور إحتفال بیوم المرأه المصريه بناءا على دعوة موجھه إلدارة البیئة من المجلس  -  ٢

من  ٤و تم عمل اإلحتفال  فى مجمع اإلعالم تحت إشراف و رعاية المجلس القومى للمراه و تم حضور 
  ١٦/٣/٢٠١٤أفراد اإلدارة و ممثلین  الجھات المعنیة و ذلك يوم األحد الموافق 

   ٤/٤/٢٠١٤بتاريخ  تم المشاركة فى اإلحتفال بیوم الیتیم بالنادى اإلجتماعى  – ٣
  بمجمع اإلعالم بالغردقة  ١٤٣٥رمضان  ٢٥تم المشاركة فى احتفالیة تكريم حفظة القرأن الكريم بتاريخ  – ٤
  

  معارض -: الحادى عشر 
  

و تم عرض المشغوالت الیدوية الخاصة بإدارة  ٢٧/٣/٢٠١٤تم عمل معرض للمنتجات البیئیة بتاريخ  -١
 . اإلعالم البیئى و مشغوالت خاصة  بمجموعة البیئة بالشالتین بإدارة البیئة 

تم اإلشتراك فى معرض المنتجات البیئیة بساقیة الصاوى بزبرجد مول و تم عرض منتجات فنیه  - ٢
  . ٥/٩/٢٠١٤ات الصلبه و ذلك بتاريخ من المخلف

  
  

  المسابقات -: الثانى عشر 
  
تم اإلشتراك فى مسابقة الجوائز البیئیة بالھیئة اإلقلیمیة للبحر األحمر و خلیج  ١٥/٩/٢٠١٤بتاريخ  – ١

  .  عدن 
خالل العام التدريبى الحالى تم عمل مسابقة بیئیة على مستوى المراحلة اإلعدادية بمدارس  – ٢

بھدف غرس السلوك البیئى الصحیح لدى الطالب عن طريق اإلبداع و األنشطة الفنیة الغردقة 
نموذج من المخلفات  –شعر بأنواعة  –الرسم البیئى ( المتنوعة  و تشمل ھذه المسابقة األتى 

  )  نموذج لفكرة تخدم البیئة –التصوير الفوتوغرافى  –ة البیئی
  

  
    الزيارات -: الثالث عشر 

  
قام طالب قسم التخطیط العمرانى بكلیة الھندسة بجامعة عین شمس بزيارة  ٧/٥/٢٠١٤بتاريخ  – ١

إدارة البیئة و تم عمل ندوة تم فیھا عرض انجازات ادارة اإلعالم البیئى و كذلك تم زيارة معامل 
/ د ثم مقابلة السی) األكواريوم ( الفرع اإلقلیمى لجھاز شئون البیئة و زيارة معرض األسماك 

  سكرتیر عام المحافظة 
  
  

  الرحالت - : الرابع عشر 
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بالغردقة  ألطفال ) األكواريوم ( تم عمل رحلة علمیة بیئیة لمعرض األسماك  ١١/٩/٢٠١٤بتاريخ   - ١
  شباب مكتبة الطفل بسفاجا  

الراعى تم تنفیذ رحلة بیئیة ترفیھیة للمدرسة الفندقیة بالجونة بمشاركة  ٢٧/١٢/٢٠١٤بتاريخ   - ٢
  .الرسمى للرحلة شركة اورانج و ذلك بجزيرة الجفتون 

  
  و تفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

  
مدير                                      مدير إدارة األعالم والتثقیف البیئي          التدريب          رئیس قسم األعالم و

  اإلدارة العامة لشئون البیئة 
                          /التوقیع                                                          /التوقیع                                          / التوقیع       

محمد                                       ابتسام أحمد يسري                                     محمد مصطفي محمد             
  على عبد الجواد 

 
  


