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   -: ٢٠١٧أھم إنحازات اإلدارة لعام 
 منة دلیل كامل لإلتصاالت   متض لمواجھة السیول ٢٠١٧محافظة البحر األحمر عمل خطة  -1

مھمات اإلغاثة  ٠ذات الصلة بكل مدینة وكل مدیریة  العلیا إلدارة األزمات وفریق األزماتباللجنة

   ٠وأماكن معسكرات اإلیواء ـ األھداف الحیویة وطرق حمایتھا 

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

  ٠مخرات السیول ودرجة خطورة كل مخر

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

دن  -٣ ع م رابخ لجمی رات والب ى المخ رور عل ك للم ة وذل توي المحافظ ى مس یة عل ة رئیس ل لجن عم

ي المحافظة  ة ف ى المنشآت الواقع د عل رابخ والتأكی ة الب ذلك نظاف للتأكد من نظافة مخرات السیول وك

وارد  مخرات السیول بضرورة عمل حمایة د بحوث الم ق معھ لھا من مخاطر السیول وذلك عن طری

م إنشاؤھا ٠المائیة التابع لوزارة الري  كذلك المرور على مراكز اإلغاثة وأعمال الحمایة سواء التي ت

رات ـ  ي بحی ل ف ي مخرات السیول وتتمث ة ف ق المنشآت الواقع ري أو عن طری عن طریق وزارة ال

  ٠عمل میول خرسانیة ـ توجیھ میاه السیول إلى البحر سدود ـ حواجز إعاقة ـ تدبیش ـ 

دوري -٤ المرور ال تدیمة ب ر المس ر  األوام ى آخ وف عل ة للوق رابخ المحافظ رات وب ع مخ ى جمی عل

وتفقد أعمال الحمایة التي تم إنشاؤھا بنطاق كل مدینة للتأكد من سالمتھا  المستجدات بالنسبة للمخرات

    ٠  وجاھزیتھا الستقبال میاه السیول

على المشروعات التي تم طرحھا بالمدن لعمل الحمایات الالزمة من أخطار السیول من اإلشراف  -٥

ى  ى السید / المحافظ إلطالع سیادتھ عل سدود وبحیرات مع إعداد تقریر كل أسبوعین والعرض عل

   ٠آخر تطورات الموقف 

  

- ٢ -  



ع  متابعة أحوال الطقس -٦ ري وموق ع وزارة ال ق موق ا عن طری الیومیة وتنزیل الخرائط الخاصة بھ

وإرسالھا إلى مكتب السید/ المحافظ ومكتب السید/ السكرتیر العام والمدن  بحوث الموارد المائیةمعھد 

    ٠ انذار بسقوط أمطار على مدن المحافظةفي حالة وجود 

ة لع -٧ وارد المائی وث الم د بح ان معھ ع لج ل م توي العم ى مس ودة عل ة الموج ات لألدوی ل دراس م

   ٠المحافظة لعمل السدود والحمایة الالزمة من بحیرات صناعیة لحمایة المدن من المخاطر 

ذلك إرسال  -٨ ونفرانس وك دیو ك ق الفی وزراء عن طری س ال ات مجل ة عملی المتابعة األسبوعیة لغرف

   ٠  FTPعن طریق خط  ةالتقاریر الالزم

س تسجیل حاالت اإل - امج خاص بمجل ى برن صابات والحوادث التي تحدث على طرق المحافظة عل

   ٠الوزراء یسمي النظام الوطني إلدارة الطوارئ 

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

  ٠عمل سیناریو إخالء الوحدة المحلیة لمدینة القصیر نتیجة حریق   - ١٠

    ٠مشاركة في سیناریو حریق طائرة بمطار الغردقة الدولي ال -١١

از  -١٢ ف الغ ذلك موق دیریات المحافظة وك ع م الحوادث واإلعتصامات لجمی ة ب اریر مجمع إعداد تق

ات  ة عملی ى إدارة األزمات وغرف والكھرباء والسلع التموینیة والشئون الصحیة والطرق وإرسالھا إل

  ٠وزارة التنمیة المحلیة 

   

  


