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 فعالیات مؤتمر حل مشكالت السیاح في محافظة البحر األحمر

 

  ١٥/٨/٢٠١٢االربعاء 
 

 ١٥/٨/٢٠١٢محمود عاصم محافظ البحر األحمر الیوم األربعاء الموافق / اللواء  يجتمع السید
 مساءا لمناقشة مشاكل السیاح بالمحافظة التي قدمتھا ١٠والمسئولین فى تمام الساعة 

 : االلكترونیة والتي انحصرت فى األتيالبوابة 
 سیاح روس وايطالیین علي البوابة االلكترونیة وفقا لما ورد من مشاكل مرسلة من قبل

 : تتلخص في االتى وھذه المشاكل التي واجھة السیاح
  : البازارات •

یرة السلع وكثرة الغش التجاري وعدم وجود تسع ارتفاع األسعار بشكل ال يتناسب مع جودة .1
  . بصورة متشابھا في كل المحالت ولكن بأسعار مختلفة موحدة للمنتج المباع مع العلم يباع

للسائح ولعدم وجود رقابه علي البائعین وظھورھم بمظھر غیر الئق  سوء معاملة البائعین .2
إلى داخل محالتھم بكل وسیلة ممكنة حتى انه وصل األمر إلي التطاول  لمحاولة جذب السائح
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  . السائح الشراء من محالتھم توجه إلیه شتائم بلغته وحركات بذيئة يدي وإذا رفضباأل
 :الشوارع •

وال يسلم " وخرتنیش  سجائر وبردي"انتشار الباعة الجائلین في شوارع الغردقة من باعة  -1
  . السائح أيضا من تطاولھم المستمر علیه

قتھم للسائح في كل مكان بكل وسیلة أطفال الشوارع والمتسولین ومالح انتشار ظاھرة -2
 .الالفت للنظر إن ھؤالء المتسولون في تزايد مستمر وھم أشخاص معینة الستعطافھم واألمر

 
 :المواصالت •

التوصیلة أو  مشكلة سائقي التاكسي والمیكروباص واستغاللھم للسائح سواء برفع أسعار
. المحلیة والمسافة  ل السائح بالعملةبالنصب علیة في رد النقود بقیمة اقل اعتمادا علي جھ

تشھده بعض الفتیات من  وأيضا ما. عدم تشغیل العداد أو االلتزام بتسعیرة والمیكروباص 
  . تطاول سائقي التاكسي علیھم والتحرش بھم

 : النظــــافة •
وإلقاء القمامة فى كل مكان وعدم االھتمام بتخصیص صناديق للقمامة  عدم نظافة الشوارع -

 فى الشوارع
عدم االھتمام بنظافة الغرف السیاحیة وشكوى السائح المتكررة من وجود حشرات من  -

 . ونمل وإبراص وقوارض من فئران غیرھا صراصیر
 صالحة لسیر المركبات السیاحیة الطرق المرصوفة محطمة فى معظمھا وغیر -

 . المطباط الصناعیة مثل الطرق المؤدية إلى األقصر وأسوان وكثرة
 : العمالة األجنبیة •

  فى زيادة تشوية صورة مصر فى أعین األجانب ودورھم السلبى
  للسائح ووصفھم بأنھم لصوص وجھلة وأيضا حیث أنھم يقوموا بتشوية المصريین

 . استھزاوھم بالعادات والتقالید المصرية
  . عالوة على ارتقاء دخلھم المبالغ فیھا مع توفر البديل المصرى الكف -

 البوابة االلكترونیة للمحافظة لحل المشكالت السابق ذكرھا المقترحات التي تقدمت بھا
 
على عمل تسعیرة موحدة مع االرتقاء بجودة المنتج المقدم للسائح وتفعیل الرقابة  العمل -

 . ذلك على
 بعمل كارينھات تقنین عمل البائعین على أن يتم ذلك بشكل رسمى وإلزام أصحاب البازارات -

 . إلیه لوجو بأسماء البائعین لديھم لسھولة تعرف السائح علیھم فى حالة اإلساء
السائح على  العمل على رسم شريط على األرصفة عازل اليتعداة البائع الذى يحاول إرغام -

 . الدخل إلى محالتھم
 . شوارع المدينة الحد من ظاھرة انتشار الباعة الجائلین فى -
لشرطة السیاحة  للتسجیل أى مخالفة تتم مع وجود مستمر ضع كامیرات للمراقبة -

  . وتخصیص أماكن لھم من السھل أن يتعرف علیھا السائح
 . ظاھرة انتشار أطفال الشوارع والمتسولین الحد من -
إرغام أصحاب التاكسیات على االلتزام بالعداد  مشكلة سائقى التاكسى والمیكرباص أما -

للمناطق فى حالة التجاوز تكون العقوبات علیھم رادعة  ار وفقاوالتسعیرة أو تحديد األسع
 . علیھم

وذلك الستیعاب اكبر عدد .العمالة األجنبیة استبدالھم بالمصرى البديل الكف  الحد من عمل -
 العاملة المصرية التى تعكس الوجه المشرق لمصر من

   

  
?http://www.redsea.gov.eg/problem%20tourisem1.aspx  
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 محافظة البحر األحمرفعالیات مؤتمر حل مشكالت السیاح في  

  ١٦/٨/٢٠١٢الخمیس 
 

البحر األحمر يوم االربعاء الموافق  محمود عاصم محافظ/ إجتمع السید اللواء 
مشكالت السیاح فى المحافظة التى  مساءا لحل ١٠:٣٩فى تمام الساعة  ١٥/٨/٢٠١٢

نظافة المشاكل فى عدم  وردت على البوابة االلكترونیة للمحافظة حیث تتلخص
والنصب علیھم فى بیع  الشوارع والشواطىء وإرتفاع االسعار فى المحالت التجارية

بھم وسوء معاملة  العقارات وزيادة البائعة الجائلین والمتسولین بالشوارع والتحرش
 . سائقي التاكسي والنصب علیھم
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عدم إھتمام واضح من جانب الحضور بداية من  وكان االجتماع جیدا حیث كان ھناك
 : التخلف فى الحضور حیث حضر كال من

سكرتیر  سعد الدين أمین سكرتیر عام المحافظة و السیدة سامیة محرز/ السید اللواء 
شمال  حي -الوحدة المحلیة لمدينة الغردقة ( ورئیس كال من . عام مساعد المحافظ 

إدارة البحث  ) من ومدير كال). نقابة العاملین بالسیاحة بالبحر األحمر  –وجنوب الغردقة 
مديرية  – مديرية الصحة –مديرية القوى العاملة  –إدارة شرطة السیاحة  –الجنائي 
 –السیاحیة  غرفة المنشآت –محمیات البحر األحمر  –فرع جھاز شئون البیئة  –التموين 

 –السیاحي  مكتب التنشیط –مكتب وزارة السیاحة  -غرفة العاديات والمحال السیاحیة 
البحر  جمعیة مستثمري –إدارة السیاحة بالديوان العام  –العاملین بالسیاحة نقابة 

معلومات  مركز –إدارة المجالس بالديوان العام  –جمعیة سفارى البحر األحمر  –األحمر 
البوابة  ممثل –شركة النظافة ھیبكا  –إدارة البیئة بالديوان العام  –بالديوان العام 

 . ( مھا العروسى/ حسن نیابة عن مديرية البوابة أ أحمد محمد \االلكترونیة أ
 : وقد أسفر االجتماع عن عدة قرارات أھمھا كاالتى

لمدينة الغردقة بتشكیل لجان يومیة إلزالة التعديات  تقوم الوحدة المحلیة  -1-
والسیطرة على المخلفات المعمارية . األزمة لذلك  والعشوائیات وتوفیر اللوردات

شوارع المدينة بمساعدة شركة المقاولون  ت البالعات واعادة رصفبالشوارع فتحا
 . العرب

 . ازالة الباعة الجائلین ومصادرة بضاعتھم التنسیق مع شرطة المرافق على -2 -
  من الشوارع وعمل محاضر لھم تقوم شرطة السیاحة بجمع المتسولین - -3
 اغالق المحالت التى تخالف القوانین-  -4 
عامل نظافة  ٦٥٥شركة النظافة بزيادة نشاطھا وتوزيع عدد العمال وتوفیر  تقوم - -5

عامل نظافة الستیعاب العمل وتوفیر  ٦٥٥العمل وتوفیر عدد العمال وتوفیر  الستیعاب
  والعدة الالزمة لھم المكانس

يكن فى استطاعتھا  وھدد المحافظ شركة النظافة بأنه سیفسخ العقود معھا اذا لم
  ى العملاالستمرار ف

ساعة وتقوم بمصادرة التاكسیات  ٢٤وعلى شرطة المرور تكثیف العمل لمدة  -  -6
  رخصة المخالفة لمدة ثالث شھور والموتوسیكالت التي بدون

 شدد السید المحافظ على مدير مديرية الصحة ضرورة االھتمام بالمستشفیات  -7
 . وتوافر المعدات الصحیة واألدوية بھا

كامیرات مراقبة بالشوارع إبتداءا من  قسیم وتخطیط الغردقة وعملإعادة ت -  -8
 . وذلك لسھولة ضبط المخالفات والجناة ٣٠/٩/٢٠١٢
 العمل على حل مشكالت العمالة ومنع الوقفات وإيجاد الحلول لھا سواء بالقطاع -  -9

  . العام أو الخاص
  . مھام عمل اجتماع دوري كل أسبوع لمناقشة ما تم إنجازه من - -10
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  فعالیات مؤتمر حل مشكالت السیاح في محافظة البحر األحمرتابع 
 

 حمالت حل مشكالت وسلبیات الشارع بالمحافظة اللقاء االسبوعى لمتابعة
 

استكماال للقاء االسبوعى الذي يقوم به السید المحافظ لمتابعة الحمالت التي يقوم بھا السید 
 المحافظ للوقوف على المشكالت التي تواجه المحافظة 

محمود عاصم بعقد االجتماع االسیوعى مع السادة /قام محافظ البحر األحمر اللواء 
المشكالت تعانى منھا المحافظة وحل  المسئولین لمتابعة حركة المحافظة في القضاء على

  : السلبیات التي تعانى منھا شوارع المحافظة وبناءا على االجتماع 
اصدر سیادته قرار بأنه يتم التنسیق مع شركة ھیبكا لتتولى رفع مخلفات البناء من  -١

التمثال وحفر الباطن وطريق ١٢،١١تقسیمات المدينة بالكاملثم نظافة منطقة زرزارة والحرية 
 ٥والحرية  ٨إلى النجدة والغابة الشجرية وشارع اإلستاد والشھر العقاري وأبو عشرة والحرية 

.  
وقامت حملة لیلیه مكونة من شرطة المرافق ومباحث المرافق والمدينة والصحة والمرور 

ر وقوى أمنیة من قوات األمن بالمرور على شارع الشیراتون والحجاز وأبو عشرة ومیدان الدھا
  وش النصر والممشى السیاحي 

حالة اتجار مخدرات  ٢٤حالة تعاطي مخدرات و٩٣وأسفرت حمالت مديرية االمن عن ضبط 
سالح ناري داخل (حالة سالح ابیض وضبط طبنجة  ١٧كیلو مخدرات بأمس األول و ٥وضبط 



  
  محافظة البحر األحمر

  البوابة االلكترونیة 
 

 www.redsea.gov.eg                                                                                   البوابة االلكترونیة لمحافظة البحر األحمر     
  ١٤٩: داخلى     ٣٥٤٦٣٣٧/٠٦٥ :ت

 

حاالت تحرى وحاالت آداب ٤٠٦حالة غرامة و٨٨حاالت ھروب من أحكام و٥٩٤و)سیارة
حالة مخالفة لم يتصالح منھا  ٢٣٢٣قرارات إزالة و ٩ات مرورية متفرقة وقامت ومخالف

حالة تصالح لصالح ٦٠٠ثالثمائة وخمسة عشر ألف حاله و)٣١٥٫٦٠٠(وتصالح الباقي ٤٧٧
بندقیة الیة  ١٥٠وتم القبض أثناء الحملة على تاجر أفیون وتراما دول وغیرھا ومصادرة ،المرور

   ألف طلقة على الحدود ٣٧و
وقد قامت شركة المیاه والصرف الصحي بتغطیة المواسیر والبالعات التي قد سرقت أغطیتھا 

  . من قبل 
  محبس ارضي وذلك اتقاء لحاالت السرقة ٣٠٧٠وقد قامت شركة الغاز تغییر 

وكذلك إدخال خط الغاز الطبیعي إلى الممشى من میدان المحمدي حويدق وإنشاء نقطة 
  .للسیطرة على المنطقة وإرساء األمن داخلھا  ١١الحرية شمال األحیاء بمنطقة 

  وقد قامت شركة التلیفونات بالمرور على جمیع الغرف لتغطیة األغطیة المفتوحة 
ملیون ١٨واصدر السید المحافظ قرارا بإنشاء محطة كھرباء أرضیة جنوب الغردقة بتكلفة -٢

  .قة ألف میجا زيادة عن الساب٢٧٦ساعة بطاقة ٢٤جنیه وتعمل 
غرفة من خالل خطة ردم الكابالت فى منطقة أبو ١١وقد قامت شركة الكھرباء بردم حوالي 

  .عشرة 
واصدر المحافظ تعلیماته لمديريه الطب البیطري بالقضاء على ظاھرة الكالب الضالة في -٣

  شوارع المحافظة 
ھا وسالمتھا وقد قام جھاز شئون البیئة بأخذ عینات من المیاه وتحلیلھا للتأكد من صحت

  .ومطابقتھا للمواصفات وإزالة العديد من المخالفات البیئیة في القرى 
حتى ٣إنشاء منطقة صرف الستقبال صرف المراكب في منطقة المرسى السیاحي وشاطئ 

ال يتم تلوث ماء البحر بصرف المراكب التي ال يوجد بھا صرف ومعاقبة كل من يصرف بالبحر من 
  .المراكب

لسید المحافظ تعلیماته لمديرية التموين بان تقاس السیارات أثناء دخولھا وبعد وقد اصدر ا-٤
  . خروجھا وذلك لمراقبة دخول السوالر وذلك للقضاء على أزمة السوالر الحالیة 

محضر ١١٥وقد قامت مديرية التموين بالتنسیق مع مباحث التموين ومفتش التموين بعمل 
طن سوالر في الكمین أثناء تھريبا ٥و٢في مخبز الحرية تموين أبرزھم قضیة الدقیق الفاسد 

لبیعھا في السوق السوداء وكذلك عمل حمالت يومیة على المخابز واألسواق وكذلك منع 
  .ظاھرة بیع الخبز على األرصفة ومصادرة الخبز المباع على األرصفة 

  وقد قامت مديرية الصحة بعمل حمالت توعیة عن طريق عمل ندوات 
لة منھا للوقوف على أسباب رجوع القمامة مرة أخرى للشوارع اقترحت مديرية وفى محاو

الصحة أن يتم التعاقد مع صناديق تسمح بدخول القمامة داخلھا وال تسمح بخروجھا إال عن 
  .طريق عربة رفع القمامة وقد رحب السید المحافظ بذلك االقتراح وجارى تنفیذه 

لتنبیه على شرطة السیاحة مع الغرفة السیاحیة لحضور واصدر السید المحافظ قراراته با -٥
  الحمالت المكبرة على الشوارع 

 ٨٠٠عمل حمالت للتوعیة لعمل تراخیص للبازارات حیث أن اجمالى البازارات المرخصة من 
  محل بازار  ٩٠٠إلى 

واصدر السید المحافظ قراراته إنشاء مجلس يضم الھیئة اإلقلیمیة للتنشیط السیاحي  -٦
وزارة السیاحة ومن شرطة السیاحة ويدعم بالشباب وغیرھم من العناصر األكفاء لمراقبة و

ومتابعة الممشى السیاحي والشوارع السیاحیة بالمحافظة ،وعمل أكشاك بالمدينة لمراقبة 
 .الشوارع 
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