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 اغعاد 

اشمػػع زمػاؿ طػؽاب / د   

غبعهللا ضػالح العِن/ ا    

ؿػػػع مصمػع الؾػػّع / ا    

 عًٓـٕسٚخ يصــش انؼــشثٛخ –يؾــبفظّ االعًــبػٛهٛخ 



لما تنبو العالم الى اخطار الكوارث وما قد تعصف بو من ارواح ومقدرات فقد كان لزاما ان تتبنى 

دول العالم توجيا ثريا بضرورة العمل المشترك وتضافر الجيود العالمية والمحمية من اجل 

االستثمار فى االستعداد لمكوارث واالزمات وتخطيط سيناريوىات واستراتيجيات مجابيتيا لدرء 

 .ومحاصره خسائرىا فى اقل قدر ممكن

 : يقـذيّ 

 

 



 

 الجػاون العولُ والشػاهة الػالمّة ـَ الصع من النٍارث 



ا مرػابٌي الػالمّي ـَ ثؽػٍر الرٌػٍد   النػٍارث والصع من اطؽػاًر

 
 1994 اليابان يوكوىاما، ، الكوارث أخطار من بالحد المعني األول العالمي المؤتمر. 

 2005 ، اليابان كوبي، ، الكوارث أخطار من بالحد المعني الثاني العالمي المؤتمر ، 
 األمم قدرة بناء : 2015–2005 ىيوجو عمل اطار المتحده االمم عميو بناءا اقرت والذى

 .الكوارث مواجية عمى والمجتمعات المتحدة

 آذار /مارس 18 – 14 الكوارث أخطار من لمحد الثالث العالمي المتحدة األمم مؤتمر 
 .اليابان سينداي، في 2015

 



/  يبسط 18 – 14يؤرًش األيى انًزؾذح انؼبنًٙ انضبنش نهؾذ يٍ أخطبس انكٕاسس 

 .فٙ عُٛذا٘، انٛبثبٌ 2015آراس 

ناقش المشاركون في ىذا المؤتمر خطة متفق عمييا دوليًا ليكون العالم أكثر أمانًا من  
وتم  2015 – 2005أخطار الكوارث الطبيعية، وتأتي ىذه الخطة بعد إطار عمل ىيوغو 

تضمن المؤتمر موائد مستديرة وزارية وحوارات . اعتمادىا من ِقَبل المشاركين في المؤتمر
كما تضمن جمسات عمل والعديد من   شراكة رفيعة المستوى بين العديد من األطراف،

 .الفعاليات التي تم تنظيميا أثناء المؤتمر في مركز سينداي الدولي

 



انطًٕػ فٙ ْٕٛغٕ ػًم إطبس كجٛش ؽذ إنٗ عُٛذا٘ إطبس رغبٔص ،  

اسثؼّ أنٕٚبد ػهٗ انغذٚذ االطبس اؽزًم ٔقذ : 
 

 .الكوارث ألخطار اعمق فيم1.

 .الكوارث أخطار إلدارة الحوكمة تعزيز2.

 .منيا والتعافي مواجيتيا عمى القدرة زيادة أجل من الكوارث أخطار من الحد مجال في االستثمار3.

 مرحمة في “أفضل نحو عمى البناء إعادة” و بفعالية ليا التصدي أجل من لمكوارث التأىب تعزيز4.
عادة واإلصالح التعافي  .البناء وا 

 



امرػابٌي المطػِة ـَ ثؽػٍر الرٌػٍد   النػٍارث والصع من اطؽػاًر

 



 جميورية 

 مصــر 

 العربية

التقسيم االداري 

 لممحافظات



 الزالزل مثل الطبيعية الكوارث مسمَّى تحت تصنف أن يمكن التي والمخاطر التحديات من كثيًرا العالم دول كباقى - مصر تواجو
 بين وأنواعيا بالكوارث الوعي درجة ورفع وتنظيميا المبذولة الجيود بتضافر والبشرية المادية الخسائر من اإلقالل ويمكن والسيول
 .العامة

 في العالمية التوجيات مع تمشيا والكوارث األزمات إلدارة الحالية الوطنية بالمنظومة االرتقاء عمى المصرية الحكومة حرصت وقد
   :في التوجيات ىذه أىم وتمثمت الكوارث، من الحد   مجال

   .2002 جوىانسبرج عمل خطة مع تمشيا المستدامة التنمية وخطط سياسات في الكوارث مخاطر من الحد   إدراج. 1

 المؤتمر في اعتماده تمَّ  الذي الكوارث مواجية عمى والمجتمعات األمم قدرة ببناء الخاص »ىيوجو« عمل بإطار االلتزام. 2
 . 2005 يناير في الكوارث من بالحد   المعني العالمي

   .2015 اليابان سينداى الكوارث أخطار من لمحد الثالث العالمي المتحده االمم لمؤتمر العام باالطار االلتزام .3

 عٕٓد عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ نهؾذ يٍ يخبطش انكٕاسس : أالً 



تاريخ فى االولي المبادرة كانت 
 لجنة بإنشاء المصريو الحكومو
 والكوارث األزمات إلدارة قومية
  كخطوة وذلك ،2006 أبريل في

 منظومة تطوير نحو مبدئية
 األزمات إلدارة شاممة قومية

 في أخطارىا من والحد والكوارث
 .مصر

 

انزطـٕس انًؤعغٙ نهؾـذ يٍ يخـبطش انكـٕاسس ثغًٕٓسٚخ يصـش انؼشثٛخ: بَٛب ص  



من لمحد   متكاممة وطنية منظومة إعداد بيدف اإلجراءات من عدد باتخاذ المصريو الحكومة قامت كما 
  2009 لسنة 1537 رقم الوزراء مجمس رئيس قرار عمى وبناء .لمواجيتيا واالستعداد الكوارث أخطار
 عضويتيا في تشكيميا تمَّ  الوزراء، بمجمس أخطارىا من والحد والكوارث األزمات إلدارة قومية لجنة تشكيل
 المسمحة، بالقوات األزمات مركز رئيس ،الوزراء مجمس برئاسة القرار ودعم المعمومات مركز رئيس السادة
 .أخطارىا من والحد والكوارث األزمات إدارة في والمتخصصين الخبراء من والمحافظات الوزارات من ممثمين
 نشاطا مستحدثو اخطارىا من والحد والكوارث االزمات الدارة القومية المجنو بتشكيل 3185 القرار وتالىا
 .المبكر واالنذار الرصد مجاالت فى مكثفا

في تضم والتي ،أخطارىا من والحد   والكوارث األزمات إلدارة االستشارية العممية الييئة إنشاء تمَّ  كما  
  إلدارة القومية لمجنة والفني العممي الدعم لتقديم المتخصصين والخبراء العمماء من نخبة عضويتيا
 . أخطارىا من والحد   والكوارث األزمات



 فٙ عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخانكٕاسس االعزشارٛغٛخ انٕطـُٛخ نهؾذ يٍ يخـبطش : صبنضب 

 
زو من الٍؼوّة اإلؿجػاثّرّة إغعاد ثم

 
 زمّع غلَ الرٌٍد وثوؾّق النٍارث اطؽار من للصع الكٍمّة الموظٍمة وثصؾّن ثؽٍِػ ا

ًعاـٌا وثصكّق الرماغّة المشارهة غلُ الجشعِع غن ـغال الٍؼوّة، والكؽاغات والمؤؿؾات المؾجٍِات
 
ولٍِات الػئّؾّة ا

 
 .وال

ًمّة اإلؿجػاثّرّة وثٍعس
 
 غلَ إغعادًا ـُ اإلؿجػاثّرّة اغجمعت ولع .النٍارث اطؽار من الصع مراؿ ـُ والعولُ اإلللّمُ الجػاون ا

ًعاؼ الصالُ الٍعع ثصلّو موٌرّة
 
   .الطلة ذات المصككة اإلهرازات شػح  مع المػزٍة وال

 



 القيم ًالمبادٍء االساسيو لالستراتيجيت الٌطنيو للحذ من اخطار الكٌارث

 .السلبيت آثارىا من ًالحذ ًاألزماث الكٌارث مع للتعامل ًطنيت إستراتيجيت ًتطٌير بناء ضرًره 1.

 . ًاالزماث الكٌارث بئدارة يتعلق فيما القائمت التشريعاث تطٌير / تعذيل / مراجعت استمراريت 2.

 .أخطارىا من الحذ علَ ًالعمل لكٌارثا مع للتعامل الجيذ ًالتخطيظ الُمسبق االستعذاد فَ االستثمار أىميت 3.

 . ًاألزماث الكٌارث مع التعامل فَ ًالمسؤًلياث األدًار تحذيذ أىميت 4.

 . الفريق رًح ًتعسيس ًالكٌارث االزماث مٌاجيو فَ الجيٌد كل تضافر 5.

 .أخطارىا من لحذل القٌمَ الٌعي ًرفع ًالكٌارث األزماث إدارة ثقافت نشر أىميت 6.

 .اخطارىا من ًالحذ الكٌارث مجابيو فَ امكاناتيا من ًاالستفاده المذنَ المجتمع منظماث جيٌد تثمين .7



 ثصعِع 

هٍاع
 
النٍارث ا  

المصجملة    

 الؿجػعاد والمػالري 

 بالمػاشو 

 الدالث

مؾجٍِات ثصعِع   

والؾّؽػة الكّادة  

 فاعلـيت منظـٌمو للحذ من مخاطرالكــٌارث

1 2 

3 



 مػشلة ما لبو الصعث
 

طؽار النٍارث)
 
(الصع من ا  

 المٍازٌة والؿجرابة والشجٍاء

 

 مػشلة الجٍازن 
 

(ما بػع الصعث)  

 اثظاذ اإلزػاءات الٍلائّة 

طّاهةالوجعرِب بالالؿجػعاد   
 ثػؼِؼ لعرات اإلهغار المبنػ

 إغعاد الظؽػ والؾّوارًٍِات

 غملّات اإلطالء غوع الغػورة 

غماؿ طعمات الؽٍارئ الػازلة
 
 ا

المػعةثوفّغ الظؽػ والؾّوارًٍِات   

غماؿ المٍازٌة واإلؽاخة 
 
 ثوفّغ ا

جكّّم والظػوج بالعروس المؾجفادةال  

جٍضّات الجٍخّق وإغعاد ال  

ت
 
ـػاد والموشا

 
 شطػ الظؾائػ ـُ ال

ًّو وإغادة البواء
 
 الجا

طؽار النٍارث وثكّّمٌا  ثصعِع ورضع ا 

 الموٌرّة المجبػي للصع من اطؽار النٍارث



(الؾّاؿُ)المؾجٍى الؿجػاثّرُ   

(الجنػجّنُ)الجظؽّػ واإلغعاد مؾجٍى   

(الػملّاثَ)المؾجٍى الجوفّغي   

ن هفػو
 
 ماذا هػِع ا

 هّؿ ؿّجم ذلم

 اـػو

ا والؾّؽػةمؾجٍِات الكّادة  لمٍازٌي النٍارث والصع من اطؽاًر  

 اللروة الٍزارِة الػلّا إلدارة
زمات والنٍارث

 
 ال

زمات
 
 اللروة الكٍمّة إلدارة ال

ا طؽاًر
 
 والنٍارث والصع من ا

 المصاـظات والرٌات الجوفّغِة



النارخة غلَ المؾجٍى الكٍمُ/ شػهاء ادارة الزمي   

اللروة الكٍمّة إلدارة 
زمات والنٍارث والصع 

 
ال

ا طؽاًر
 
 من ا

 مػهؼ

 (رئّؾا) المػلٍمات ودغم اثظاذ الكػار

 ممدلٍ زمّع الٍزارات

ممدلٍ بػظ الٌّائت 

 الكٍمّة

 الظبػاء المجظططٍن الكؽاع الظاص

 موظمات المرجمع المعهُ
 

 ممدلٍ زمّع المصاـظات



المطػِة للصع من اطؽار النٍارث المؤؿؾّةمبادرات الشػهاء العولّّن ـُ بواء الكعرات   

UNDP 
• .واإلغالم الصنٍمّة ؽّػ للموظمات غمو ورشجُ ثوفّغ  
• ًم من المؤؿؾّة الكعرات لبواء مجنامو مشػوع

 
:غواضػى ا  

– .مجنامو ثعرِبُ بػهامذ  
– طؽار من الصع إزػاءات وثؽٍِػ ثكّّم

 
زمات وإدارة النٍارث، ا

 
 ال

.مصاـظات 3 ـُ  

ISDR 
• طؽار من الصع غن وؼوّة غمو ورشة ثوظّم ـُ المشارهة

 
 ا

  .المؾجمػة المشٍرة ثكعِم إلَ باإلعاـة النٍارث،

WFP 
•  وباء مٍازٌة مراؿ ـُ غمو ورشجُ ثمٍِو ـُ المؾاًمة

هفلٍهؼا
 
.الػالمُ ال  

UNICEF 
• ع وؼوّة اؿجػاثّرّة إغعاد ـُ المؾاغعة  المرجمػُ الٍغُ لـػ

زمات إدارة مراؿ ـُ
 
ا من والصع والنٍارث ال طؽاًر

 
.ا  

مػِنّة
 
 مبادرة من الصنٍمة ال

• هظمة اإلهغار المبنػ
 
ُ ل .ثكّّم الٍعع الصال  

• ُ مراؿ ثعرِبات المصاهاة .ثكعِم العغم ـ  
• ا 3ثكّّم إمناهات  طؽاًر

 
زمات والنٍارث والصع من ا

 
ُ مراؿ إدارة ال .مصاـظات ـ  

 مبادرة من المملكة المتحدة
زمات لبواء  

 
الكعرات من طالؿ بػهامذ مجنامو للجعرِب ـُ مراؿ إدارة ال

ا طؽاًر
 
 .والنٍارث والصع من ا

IMO 
•  الٍؼوّة الكعرات جؽٍِػل وؼوّة غمو ورشة ثمٍِو ـُ المؾاًمة

زمات وإدارة للجطعي
 
.والػبارات الػهاب ؿفن وهٍارث ا  

 الؿجػاثّرّة العولّة 
 للصع من النٍارث

ؽغِة
 
 بػهامذ ال

 WFPالػالمُ  

 الموظمة البصػِة
 IMOالعولّة 

الجػاون الدوائُ مع الػعِع من العوؿ المجكعمة ـُ 
ا طؽاًر

 
زمات والنٍارث والصع من ا

 
 مراؿ إدارة ال

 زامػة العوؿ الػػبّة

مم المجصعة لجوؾّق الشؤون اإلهؾاهّة منػجب  
 
ال OCHA موظمة الطصة 

 WHOالػالمّة  





 

 يؾبفظّ االعًبػٛهٛخ



 يؾبفظخ االعًبػٛهٛخ 





 من وتحدىا .آسيا بقارة الشرقي والقسم إفريقيا، قارة في الغربي قسميا يقع .لمصر الشرقية البوابة اإلسماعيمية تعتبر
 كما والقاىرة، السويس بين الواصل الطريق وجنوبا دمياط، فرع امتداد عمى لمدلتا الشرقية الحدود وغربا سيناء، الشرق
  :السكانية الكثافة نسمة1.300000 :السكان عدد 2كم 5066 :الكمية المساحة .المنزلة وبحيرة بورسعيد شماال تحدىا
 . وتابع نجع 1010و محمية وحده 35و احياء 3و ومدن مراكز 7 من تتكون  2كم / نسمة 256





 االعًبػٛهٛخ ػهٗ خـشٚطّ انًخـبطش ٔانكـٕاسس انؼـبنًٛخ 



مم المجصعة للصع من مظاؼػ "اللجؼام بّن ضواع الكػار المصلّّن و رؤؿاء المعن، لام لجػؼِؼ 
 
بالجػػاون  2010ـػُ غػام النػٍارث  منػجب ال

" ًٍّزػػٍ"إؼػار غمػػو ووعػػع !. مػعِوجُ ثؾػػجػع -ثمنػػّن المػػعن مػن مرابٌػػة النػػٍارث الػالمّػة مػع الموظمػػات الشػػػِنة لٌػا بػػمؼالؽ الصملػػة 

 .الػالمُ عمن الشجّازات المصلّة

 

ن ِنٍهػػا زػػؼءًا مػػن الجطػػمّم الصغػػػي، ومػػن اؿػػجػاثّرّات ثصكّػػق غلػػَ الكػػعرة 
 
المرابٌػػة والصػػع مػػن مظػػاؼػ النػػٍارث ِرػػب ا

ثمنػّن المػعن مػن “و ًما ِجؽلبان ثصالفات لٍِة و مشػارهة واؿػػة و ثؽبّػق المبػادئ الجٍزٌّّػة لصملػة . الجومّة المؾجعامة

 .”مرابٌة النٍراث

!معِوجُ ثؾجػع -مرػػابٌة النػػٍارث المعن من ثمنػػّن   

 الػؿالة



 (خطٕاد ػهٗ انطشٚق ) َؾٕ رًكٍٛ االعًبػٛهٛخ يٍ يٕاعّٓ انكٕاسس 

 االعزؼذاداد نًٕاعٓخ االصيبد ٔ انكٕاسس انًؾزًهخ 

 



 ٍارثػػالنو ات ػػالزمادارة ؼ ػػمػه

 اغّلّةػػاـظة الؿمػػمص

 :ػؤِة ػػال

خالل  منوومالة متكاملالة الدارة من نمو االخضر والتنمٌه المستدامه الالمساهمة فى تحقٌق 

 .االزمات و الكوارث ، و الحد من المخاطر على مستوى المحافوة 

 :الة ػالػؿ

فى مواجهة االزمات و الكوارث و الحالد مالن مخاطرهالا ، بمالا المجتمع ووعى زٌادة مرونة 

ٌحقالالق القالالدرة علالالى اسالالتٌراا مخالالاطر المتتٌالالرات المختلعالالة للمحافوالالة علالالى الم الالروعات 

 .التنموٌة القائمة ، و التخطٌط الجٌد للتنمٌة المستدامة 











ًم الكػارات المجظغى للصع من مظاؼػ النٍارث من الؾّع مصاـؾ 
 
ا

 اإلؿماغّلّة



 





 أاليطبس انغضٚشحٔ انغٕٛل 

 انؾشائـــق

جٕٛنٕعٛخانكٕاسس ان  انغـفبف 

انٓضاد األسضٛخٔ  ضالصلــان  

 
 انًذ ٔ انغضس انجؾش٘

 النػػٍارث الؽبّػّػة المصجملػة بمصػاـظة اإلؿمػػاغّلّة

 انغـــشاد انصــؾشأ٘



   االعًبػٛهٛخ ًؾبفظخث انًؾزًهخ ًخبطشانكٕاسس ٔانخشٚطخ 



 انكــٕاسس ٔاالخطـــبس انًؾزًــهّ 

 ثًؾـبفظّ االعًـبػٛهّٛ 

 ٔعٛبعــبد يغـبثٓزٓب



ولً 
 
 الؾػٍّؿ و المؽػار الؾؼِػة: ا

 المدٌرٌات و القري و االحٌاء و المدن رؤساء جمٌع بتكلٌف بالمحافوة والكوارث األزمات إدارة مركز ٌقوم

 السٌو  خطط بمراجرة اإلسماعٌلٌة محافوة مستوي علً بهم الخاصة االزمات عملٌات غرف مع بالتراون

 : ماٌلى ومراعاه منهم لكل الجترافٌة للطبٌرة طبقا   بهم الخاصه التزٌرة االمطار و

 

 . هٌئة / جهة ك  فً واالصلح الصٌانة وخطط الصلحٌة مدي : اإلمكانٌات•

 . المحتملة للمخاطر البدٌلة السٌنارٌوهات محاكاه : والمحاكاه التدرٌا•

 . المائٌة المجاري تطهٌر – الصرف بالوعات صٌانة – المخرات صٌانة : الوقائٌة اإلجراءات•

 والمراكز الرئٌسً االغاثة مركز مراجرة – اإلٌواء لمرسكرات المخططة األماكن مراجرة : االغاثة•

 . استدعائها وتوقٌت ومكان المجتمرٌة الم اركة اطقم اعداد مع ( االهلٌة الجمرٌات ) العرعٌة



  2.250مخــر ســـٌ  كسعرٌت عند المبدء كٌلو 

 غرا السكه الحدٌد



  2.220مخــر ســٌ  كسعرٌت عند المبدء كٌلو 

  رق السكه الحدٌد

  

 

 

 

 



 81.500يخش عٛم كٛهٕ 

 85.150مخر سيل 

 كم 0,770بطول 

 

 

 



   85.750انكٛهٕ يخش عٛم 

  



تفقد اعمال تطيير وتوسيع المجارى المائية والتأكد من عدم وجود عوائق او مخمفات 
 لمصبات المخرات بيا



تفقد اعمال تطيير وتوسيع المجارى المائية والتأكد من عدم وجود عوائق او مخمفات 
 لمصبات المخرات بيا



مواورى بالمّاى للٍلٍؼ غلَ معى اؿجػعاد الٍشعات المصلّة للجػامو مع اطؽار المؽار الؾؼِػة والؾٍّؿ وبالطص ـَ 
.الماهن ذات الؽبّػي الموظفغة والهفاؽ والجَ ثمت بفاغلّة  



 االستعداد باسطول جـديد ينضم الى االمكانات المتاحو لمواجيو السيول واخطارىا بمحافظة االسماعيميو



 االستعداد باسطول جديد ينضم الى االمكانات المتاحو لمواجيو السيول واخطارىا



تطيير بالوعات االمطار والشنايش الجانبية وتفقد جاىزية البنية التحتية وشبكات 
 الصرف المغطى الستيعاب االمطار الغزيره والسيول 



بٍّلٍزّةالٍارث ػنال: خاهّاً   

وبئة 
 
 .الصشػات البّئّة – الؼراغّةالـات  –مدو ال

وبئة الجُ ثػػعت لٌا مصاـظة اإلؿماغّلّة وباء الهفلٍهؼا  اشٌػ من
 
 (  H5N1)ال

ـّػوس مظاؼػ اًم من و (H5N1) ب ػ هفلٍهؼا لمػض الُمؾب ِّ
 
  غلَ لعرثي ػ الؽٍّر  ا

ٍع لٌغا لما ,غالمُ وباء إشعاث ر، غلَ ؿػِػة لعرة من الفّػوس من الو ٍُّ   الجص

طػي  ـّػوؿات من زّوّة ضفات واهػجؾاب
 
هٍاع اإلهؾان، ثطّب ا

 
طػي  وا

 
 من ا

 .الظوازِػ طاضة الصٍّاهات



 الظعمات الصػزة للكؽاع الطصُ

 الوباء، لمرضى العالج لتوفير
 إنتاج شركات .اآلخرين والمرضى

.الطبية والمستمزمات األدوية  

لمخدمات الطبية 
والصيدلية واالستخدامات 
 األخرى

 نقل .والمرضى العاممين ونقل إمدادات
 األخرى، الطبية المستمزمات األدوية

.واألغذية  

لتشغيل كافة المعدات واألجيزة 
 الطبية والعمميات

لؽاع 

 الطصة

 الجمٍِو

 الوكو

 المّاى

الظعمات 

 الطّعلّة

 الثطالت

 الؽالة

 واستمرار المرضى خدمة لدعم
 األعمال



 طؽػ المصاـظات
  لالؿجرابة لمٍازٌة

هفلٍهؼازائصة وباء 
 
ال  

العلّو اإلرشادى إلغعاد طؽػ 
 المصاـظات

لالؿجػعاد والؿجرابة لمٍازٌة 
هفلٍهؼازائصة وباء 

 
ال  

 هماذج
 اإلبالغ والؿجرابة
 غلَ المؾجٍِّن
 الكٍمُ  والمصلُ

 طؽة
 وزارة الطصة والؾنان
 لالؿجػعاد لمٍازٌة
هفلٍهؼا 

 
 زائصة ال

كٍمُال الؾّوارٍِ  
هفلٍهؼالمٍازٌة زائصة وباء  

 
ال  

الؿماغّلّةطؽة مصاـظة غواضػ   
هفلٍهؼامػض لمٍازٌة   

 
وباء ال  



رعّةالٌػؼات و  ؼلزؿػػال: خالدا
 
ال  

 :ثارِض رضع الؼلزؿ ـُ مصاـظة اإلؿماغّلّة
 

  1974 ابػِو 29 ابٍشماد زلؼاؿ. 

  1984 ؿوة مارس 29 شرلة وادي زلؼاؿ. 

  1991 مارس 22 الكٍة مجٍؿػ اإلؿماغّلّة زلؼاؿ. 

  الؼلزؿ من بصؼمة مػثبػ هشاؼي هان الغي المػة البصّػات زلؼاؿ . 

 



ولُ
 
 :المػشلة ال

  بمػؿمة طاص ؿّؾمٍزػاـم، إهشاء ثم 
 لواة بموؽكة طاص 1997 غام الؼلزؿ

 الٌؼات و الؼلزؿ مػالبة و لؿجشػار الؾٍِؽ
  الغالم وؿائو إهغار و ثبلّؼ بٌعؼ الرعّة

 ثٍغّة بٌعؼ (المػئّة و المؾمٍغة و المكػؤة)
 .الػامة

 

 

 ثظفّؿ اخار هارخة الؼلزؿ
 



 :المػشلة الداهّة
:غعة مػؾنػات لالٍِاء الػازو مظططة للونبات و ًُ هالثُثم إهشاء    

 .الزجماغُ الجغامن معِػِة مػؾنػات•

 .الػِاعة و الشباب معِػِة مػؾنػات•

 .الجػلّم و الجػبّة معِػِة مػؾنػات•

 .بالػغاِة الولُ الؿػ الُ غازو اؿنان ثٍـّػ الُ بالعاـة•

 

 ثظفّؿ اخار هارخة الؼلزؿ
 



 المػع و الرػؼر البصػي : رابػا

هادِمّة من بجمٍِو والرٍّـّؼِكّة الفلنّة البصٍث مػٌع اهشاء ثم
 
 إللّمَ مػهؼ اهشاء غوي ثفػع  والغي الػلمَ البصح ا

  هّفّة ـَ والبصح المؾجكبو ـَ الموؽكة لٌا ثجػػض لع الجَ البّئّة المظاؼػ هاـة ومػالبة للجوبؤ الرعِعة الؾٍِؽ بكواة

 الؾٍِؽ لواة موؽكة ـَ والرؼر  المع لكّاس مصؽات زاهب الَ الؼلزؿ لٍة ولّاس لػضع مصؽات المػهؼ ِشمو و غالزٌا،

 .بٌا المصّؽة والمواؼق

 



 الؼلزؿ مرؾػات الػضػػع ولػػّاس لػٍة 

 الؾٍِؽلكّاس المع والرؼر ـَ موؽكة لواة ومصؽات 



  ـَ والمالشة اإلرشاد غملّات لعغم الكواة داطو والرؼر  المع لرثفاع ثوبؤ لػمو  (Tide gage)البصػى  المع لّاؿات شبنة اؿجظعام•

 .للػضع العولّة الشبنة طالؿ من للمػٌع المجاشة الػلمّة والبّاهات الوماذج باؿجظعام الكواة،

ا الجُ البّاهات• ربع معى غلَ بجؾرّلٌا المػٌع ِكٍم الجَ المؾواؼّؾّة المػاضع ثٍـًػ
 
لمار ؼػِق غن بّاهاثٌا ثػؿو ؿاغة وغشػِن ال

 
 ال

هي من وذلم بصلٍان، الػئّؾَ المػٌع لمكػ الطواغّة
 
 .الؾٍِؽ وطلّذ للكواة المالشَ الممػ ـَ الؾفن زوٍح شٍادث من ِكلو ان شا

 البصٍث الفلنّة والرٍّـّؼِكّة ثوؾّق مصاـظة الؿماغّلّة مع مػٌع 
 





 الرفػػػاؼ: طامؾا

ثػجمع مصاـظة اإلؿماغّلّة غلُ مّاى ثػغة اإلؿماغّلّة الػغبة همطعر رئّؾُ لمّاى الػػي الؼراغػُ و المؾػجظعمة اِغػًا ـػُ 

 .الشػب

 
و ثػع ثػغة اإلؿماغّلّة مطعر من المطادر الػئّؾّة للػي ـبػع ان ِؾجٌلم زػؼء ؽّػػ عػئّو مػن ًػغى المّػاة ـػُ الػػي و 

 .ـُ ثػغة اإلؿماغّلّة( البالٍغات)ِطػؼ البالُ  إلُ البصّػات المػة و بصّػة الجمؾاح و ل ِجم ضػؼ مّاى الطػؼ الطصُ 

 



 انغـــشاد انصؾشأٖ: عبدعب

 نقاط ولدييا والستينات الخمسينات منذ ألنيا الجراد مكافحة في ممحوظا تقدما  مصر احرزت لقد 
 55لدييا ومصر صغيرة جيش وحدة وكأنيا المكافحة، في متخصصين رجال تجمع متكاممة مكافحة
 أكثر مصر في المكافحة نقاط أبادت وقد ، وفرعية اساسية مابين السواحل عمي مكافحة قاعدة
 .جرادة مميون 20الي مايصل ومنيا جرادة ماليين 4ماىو منيا سربا 55من

2004 مصر حدود من قادمة المرة وىذه المميارات بل بالماليين كبيرة وبأعداد كثيرة اسرابا كانت 
 . االسماعيمية اراضى عمى وحطت سماء وغطت الغربية الجنوبية

 الجزيرة شبو جراد فمول من العامين ىذين خالل ىجوًما مصر شيدت :2011 وعام ،2007 عام 
 . ايضا االسراب اعداد وقمة المكافحو فى االحترافيو الخبره بسبب بنجاح معيا التعامل وتم العربية،

 



 يكبفؾخ انغشاد انصؾشأٖ ثبالعًبػٛهٛخ



 الصػػػػػائق: ؿابػا
ت ـُ الػاملّن ثعرِب ِجم و الولّة الؿػاـات و الطالء و الصػِق هشٍب لمصاهاة والػّة ؿّوارًٍِات غمو ِجم•

 
 الكؽاع و الصنٍمّة الموشا

 . الطالء طؽػ غلُ الظاص
 

زمػات هاـة مع الجػامو ثغمن بظؽة الزمات مع بالجػامو الزمات ادارة مػهؼ ِكٍم•
 
زمػة لبو مػاشػلٌا هو ـُ ال

 
زمػة شعوث  –  ال

 
  ال

زمة بػع – (المٍازٌة)
 
   -: رئّؾّة مصاور  طمؾة طالؿ من وذلم  ال

   .والمعن المػاهؼ مصٍر •

   والمعِػِات اإلدارات مصٍر •

   .(الؾٍِؽ لواة ًّئة – الشػؼة – مؾلصة الكٍات ) الٌّائت مصٍر •

ًلّة والرمػّات المعهُ المرجمع مصٍر •
 
 .ال

 . والؾّؽػة الكّادة مصٍر •

لّة
 
 .لؿلنّة و ؿلنّة اثطاؿ بكوٍات المباشػ الفٍري  باإلثطاؿ ؿاغي 24 معار غلُ غمو با



 غن الصعث الُ  الٍضٍؿ زمن ثصعِع ِجم
 ـُ المػورِة الصالة بمجابػة الزمات مػهؼ ؼػِق

 ِمنن الجُ الموي الؽػؽ  الطػ و الشٍارع
 ذلم و الصعث منان الُ بٌا الٍضٍؿ
 باؿجظعام و المػور غملّات مع بالجوؾّق
 غلُ ثفػّلٌا ثم الجُ ,الػلمّة المػالبة موظٍمة
 . المصاـظة مؾجٍي

 زمن الٍضٍؿ الُ الصعث



 
 
 من الٍلاِة ) الصػِق مؾببات لموع منػجٍب زؼء -ا

وامػ من وًُ ( الصػِق
 
 موع ثصكق الجُ والجػلّمات ال

 والٍازبات المؾئٍلّات ـٌّا وِصعد الصػِق مؾببات
ا ِجم والجُ ـػد لنو ـػاد زمّع غلَ هشًػ

 
 وهػجابجٌا ال

من ِصكق بما اِغاشّة لٍشات غلَ
 
ت وؿالمة ا  الموشا 

رواح غلَ للصفاظ الصنٍمّة
 
         .   والممجلنات ال

مّن طؽة مشجمالت
 
ت الصػِق عع الجا

 
 الصنٍمّة للموشا



 : واإلزػاءات والمػلٍمات البّاهات هاـة من غلٌّا مٍلع للمٍلع طػِؽة -ب

 المؾئٍلّاتالجبادلُ وثصعِع / ثكؾّم المبوَ إلَ لؽاغات  وثصعِع المؾئٍؿ غن الكؽاع الػئّؾُ  -1

زٌؼة ) ثصعِع هكاط الصػِق وثكّمٌا بنو لؽاع مع ثصعِع مصجٍِات هو هكؽة من  -2
 
.( شوفّات شػِق  –مػعات  –ا  

مّن هامو مجنامو لنو لؽاع -3
 
ثصعِع وثٍزِع زماغات شػِق المشػوع غلَ الكؽاغات بما ِصكق ثا  

(اإلؿػاؼ البٍلّؽ  -اإلهكاذ واإلطالء –الصػِق ) ثصعِع وازبات زماغات الصػِق بالمشػوع  -4  

ـػاد بالكؽاغات لإلؿجػاهي بٌم غوع الغػورة  -5
 
.ثصعِع مواؼق الجرمع لال  

.ـُ شالة شعوث الصػِق بالكؽاغات  –المػعات  المػهبات  –ثصعِع مواؼق اإلطالء لمٌمات  -6  

.ثصعِع موؽكة ثرمع زماغات الصػِق للكؽاغات الجُ لم ِصعث بٌا شػِق  -7  

وؿ من ِنػجشؿ الصػِق -8
 
.ثصعِع وازبات ومٌام ا  

ؼكم الوٍبجرّة  -9
 
من الطواغُ  –مؾئٍؿ الصماِة المعهّة / ثصعِع وازبات ومٌام ا

 
مؾئٍؿ ال  

.ثصعِع وؿائو اإلهغار المجّؾػة لّاًل وهٌارًا  -10  

لػب مػهؼ  -11
 
شماِة معهّة وؼػؽ الجصػؾ وزمن الٍضٍؿ لّاًل وهٌاراً / إؼفاء / ثصعِع ا  

غماؿ مناـصة الصػِق -12
 
ت للجعرِب غلَ ا .وعع طؽة لجعرِب زمّع الػاملّن بالمباهُ الصنٍمّة والموشا   



 دٔس انًغــزًغ انًــذَٗ

 فٗ انؾـذ يٍ اخطـبس انكـٕاسس

 ثًؾـبفظخ االعًـبػٛهٛخ



 انزذسٚت ٔانزٕػّٛ كبؽذ يؾبٔس انؾذ يٍ يخبطش انكٕاسس

 



 يخـبطش انكـٕاسسانؾذ يٍ يؾـبٔس انزذسٚت ٔانزٕػّٛ كبؽذ 



 انزُغٛق يغ قٕاد انؾًبٚخ انًذَٛخ انًصشٚخ نؼًم ٔسػ ػًم ثبنًذاسط ٔانغبيؼبد



 نؼًم ٔسػ ػًم ثبنًذاسط ٔانغبيؼبدانٓالل االؽًش انًصش٘ انزُغٛق يغ 

 



  
اماراتي بتمويل  مؤخرا افتتاحو تم باإلسماعيمية السويس قناة لييئة التابع العاجمة اإلغاثة مركز 

 . الكوارث متضرري ومساعدة الطارئة، بالحوادث اإلغاثة عمميات في لممشاركة

 انزُغٛق يغ يشكض االغبصخ انؼبعم انزبثغ نٓٛئّ قُبح انغٕٚظ











 (2016اغغطظ )يُـبٔسح رذسٚجّٛ افـزشاضّٛ ثقٛـبدِ قـٕاد انذفبع انؾؼجٗ 

 -:ؽٗ انغالو َزظ ػُّ / ؽبسع انغبثخ اَفغـــبس يؾطخ انغبص انطجٛؼٗ ثًُطقخ : انكبسصّ االفزشاضٛخ   

 رصذع يذسعخ انغالو انضبَٕٚخ ثُبد انزٗ رقغ اخش ؽبسع + يُضل ( 20)رصذع ػذد  -1

 (.طبنت( 861)ػذد انطالة + فصم( 19)ػذد انفصٕل ) انغبثخ     

 .فشد ( 250)أعشح ثئعًبنٗ ( 50)رؾشٚذ ػذد  -2

 .( أ.ف .ك 300)يؾٕل كٓشثبء يغزٖ ؽبسع ديُٕٓس قذسح ( 1)اَفغبس ػذد  -3

 .ؽجٍٛ انكٕو ٚقغ ػهٗ َبصٛخ ؽبسع انغبثخ يغ ؽبسع     

 .انشٚبضٗ خهف َبدٖ انصفب ( 20/33/37)يُظى غبص ؽبسع انذقٓهٛخ سقى ( 1)إَفغبس ػذد  -4

 .يٕاطٍ( 50)ٔٔفبح ػذد ( ؽذٚذح  80+ ثغٛطخ 120)يٕاطٍ ( 200)إصبثخ ػذد  -5



 ازػاءات غازلي من الؾّع الٍزِػ المصاـؾ
 

 .اعًبػٛهٛخ يشٔس إؽشاف رؾذ انؾذس يُطقخ إنٗ انًؤدٖ انطشٚق ٔيخبسط يذاخم غهق (1)

 . ثذٚهّ يؾبٔس فزؼ ٔ انًشٔس ؽشكخ نزُظٛى انًشٔس ػُبصش دفغ (2)

 . انؾذس طقخــنًُ األيــٍ قٕادٔ انًذَٛخ انؾًبٚخ قٕاد  دفغ (3)

 . انؾذس طقخــنًُ بفــاإلعؼ ػشثـــبد دفـــغ (4)

 . فشد (200) نؼذد صاٚذ انؾٛخ ؽجبة ثًشكض انؼبعم اإلٕٚاء يؼغكش إَؾبء (5)

 . االػطبل إلصالػ انغبص / انكٓشثبء ؽشكخ دفغ (6)

  . انؾذس ػٍ انُبرغّ نهخغبئش اإلعًبػٛهٛخ يذُٚخ يغهظ سئٛظ يزبثؼخ (7)

 



 اإلزػاءات الػازلة لمنػجب المؾجشار الػؾنػى 

  انًٛذاَٗ انضبَٗ انغٛؼ قٛـبدح ػـًهٛـبد يـشكـض الؽـثإ -1

 . ٔانؼغكـشٖ انؾؼجــٗ انذفـــبع قــــــٕاد قٛـبدح ػًهٛـــبد ٔيــشكض     

 انؾؼجـــٗ انـذفـــــبع نؼُبصــــش انقزبنـــــٙ االعزؼذاد ؽبالد سفغ -2

 .ثبنًؾبفظخ ٔانؼغكشٖ     

 .ٕقفـانً ػٍ ٕسٖـانف الؽـثنأل انؾذس يكبٌ إنٗ ارصبل ضبثط غـدف  -3 

 . ثبنؾذس انًغبٔسح ثبنًؾبفظبد انؼغكشٚٛـٍ انًغزؾـبسٍٚ إثـالؽ - 4 



 الجٍزٌػػات المؾجكبلػّة لمرػػابٌي النػػٍارث 

 بمصاـظة الؿماغّلّة 



 ( قومي مشروع )  المحافظة مدن مراكز و مديريات جميع لربط مركزية بيانات قاعدة تصميم. 

 اتصال نظام تصميم Android مدى فى لكوارث تتطور قد التى لمظواىر اآلنى الرصد اليات لتعزيز 

 .( مدنى مجتمع مبادرة ) واالزمات الكوارث مجابيو فى لممواطن االيجابى الدور ولتعزيز قصير زمنى

 تساعدنا لممخاطر ديناميكية بخريطو متصمو االسماعيمية لمحافظة رقمية رافيةغج بيانات قاعدة تصميم  

 المعيشة مستوى انخفاض و الخدمات فى رـفق من تعانى التى المناطق و العشوائيات مناطق حصر فى

 .( العممى البحث اكاديميو ) ويرىاـتط عمى العمل و



الحد عمى التدريب و التعميم برامج جود و ضمان و المخاطر من الحد نحو المجتمعى الوعى مستوى رفع 
 .( المدنى والمجتمع والتعميم والتربية والرياضو الشباب مديريو ) المدارس فى الكوارث و المخاطر من

تدريبات اجراء و المحافظة فى الطوارئ ادارة قدرات توفير و المبكر االنذار لنظم وتكنولوجي حاضنة 
 (الوزراء مجمس معمومات بمركز االزمات قطاع ، بيا الجميع مشاركة و منتظم بشكل لمجميور االستعداد

بالتنبوء المعنين االطراف كافو لربط متعدده طرفية نيايات ذات التغطيو واسعو سحابية حوسبة نظم تصميم 
 (دوليو بشراكات المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة ) والتوازن االعمار اعاده وكذا والمجابيو والرصد

 



 ٚـظ طـبْش/ انهٕاء 

 يؾبفظ االعًبػٛهٛخ





 شنػًا لصؾن الؿجماع


