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 دليل السياسات واإلجراءات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 

 

 األزمــات مواجهة سياسة

 
 :الجهات المسئولة عن تنفيذ السياسة

 اإلدارة العامه لألزمات والكوارث. 
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 األزمــات إدارة سياسة

 

 

 اإلدارة العامة لألزمات والكوارث: – 1

 :السياسة  

المتوقعة بعد حصرها حسب حجم الخسائر التي قد تنتج عنها من ناحية احتمال وقوعهاا بنااا   زماتاأل تحديد 

مااا فاناات عقيااا قباال ا زمااة ى لااإحااوال رجاااا األإزمااة ومفانيااات المتاحااة لمواجهااة األسااتعانة بفافااة اإالمحافظااة واإ

ثاار جارا  عمقياات التعاافي مان األإعاداد وإحتياجات بعاد وقاوا الفاوارت وتعزياز قادرات المسائولين عقاي وتقييم اإ

، ماات توثياا  الحااادت ساااليب عقميااةأعقااي الفااوارت بعااد حساااب وتقاادير الخسااائر عقااب وقااوا الفااوارت ب ةالمترتباا

 .لإلستفادة من الدروس المستفادة

 :اإلدارةمهام   

   وهااااي تققااااي ياااافاون المااااواانين عقااااي ماااادار اليااااوم ماااان خاااافل تقيفونااااات  رفااااة العمقيااااات بالمحافظااااة  .1

 والعمل عقي حقها وتحسين جودة الخدمات في جميت القااعات. (2303693-055)

باف  مديرياة التماامن إنهياارات المبااني وإنواا الحوادت فحوادت الار  والحرائ  وأتققي بف ات جميت  .2

 جتماعي لصرف التعويمات المقررة.اإ

 بالمحافظة.عمل خرياة المخاار لمحافظة اليرقية مومح عقيها جميت القااعات  .3

ن تتعار  لهاا المحافظاة حساب ابيعتهاا أزمات التاي يمفان ومت خاا وسيناريوهات متعددة لمواجهة األ .4

 مفانيات المتاحة.ستعانة باإومدنها مت األ

ثنااا  الاااوارس وتسااقيمها لقجهاااز أعماال خاااة التعبئااة العامااة لقمحافظااة ماامن خاااة التعبئااة العامااة لقدولااة  .5

 وا حصا .المرفزن لقتعبئة العامة 

اساااوانات  -المااواد البتروليااة  -القمااح  -متابعااة الموقااف التمااويني لقمحافظااة ماان السااقت دالاادقي  البقاادن  .6

 البوتاجاز( بالتعاون مت مديرية التموين من فميات العجز والزيادة .

 نحا  المحافظة بالتعاون مت مديرية القون العامقة.أعتصامات في جميت مرابات واإمتابعة األ .7

 توجيا لفل مرفز ومدينة بتفوين فر  متاوعين مت دليل إتصال لقتواصل معهم.ال .8
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ذ اإلجاراءات الوورياة حياال وعرضها على المسئولين إلتخاابالمحافظة  األزماتى بالغات قتل (1)
 األزمة

 :اإلجراءات المتبعة

 ى البف  دمرف  نموذج(قنموذج تق. 

  وتسجيقها عقى النموذجو المواان المبقغ ورقم هاتفا أالجهة. 

 الحادت وسبب األزمةأو ةمفان األزم. 

 ى العفج.مافن تققأصابون ومالالوفيات و 

  زمةووافي عن األعداد تقرير مفصل أو الحي ألأخاار المجقس أو المدينة. 

 2 دنموذج حصا المرفزن لقتعبئة العامة واإعقى نماذج الجهاز  ة العامةإعداد خا التعبئ.) 

  رئاسااااة مجقااااس الااااوزرا  ماااان خاااافل القجنااااة المياااافقة إدارة األزمااااة برئاسااااة معااااالي يااااتم إخاااااار

 الوزير المحافظ.

 ويتم التعامل مع األزمة من خالل الكيانات األتية:

 ( الوحدات المحلية للمراكز والمدن:1-1)

 اإلجراءات المتبعة:

  الفرعية لتذليل أن معوقات.رفت حالة اإستعداد القصوى بغرفة العمقيات عقى جميت المستويات 

 وفقااال لمساتوى الاابف ،  التنساي  ماات الجهاات المختقفااة والمعنياة لقفارثااة مان خاافل  رفاة عمقيااات المرفاز

 .ودرجة الخاورة

 .إخاار المحافظة بتقرير فورن عن المحافظة وف  محتوى البف  ودرجة الخاورة 

  عاية لهم.يوا  المؤقت وتنظيم اإبمرافز اإة وتسفين المواانين باخف  المسافن المنفوبالقيام 

 .اإستعانة بمحامر التنسي  مت المحافظات المجاورة في مجال المعدات 

 .التنسي  مت يرفة المياه والفهربا  والغاز 

 .التنسي  مت مرف  ا سعاف لنقل المصابين لقمستيفيات ونقل الجثت ان وجدت 

  عقي القجنة العقيا  دارة ا زمات بالمحافظة.عر  التقارير الدورية والمواقف الاارئة 

 ساتقبال المعوناات المرساقة مان الجهاات إعما   رفاة عمقياات المرفاز لمتابعاة الحالاة وجتماا مفتوح ألإ

 المختقفة.

 .تحديد متحدت إعفمي لإلد   بالتصريحات اإعفمية عن مسئول إدارة األزمة 
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 اإلسعاف:( مديرية الشئون الصحية، ومرفق 1-2) 

 اإلجراءات المتبعة:

 مهام مديرية الشئون الصحية: 

 .إعفن حالة الاوارس بفافة المستيفيات العامة والمرفزية بالمحافظة 

  الفارثةأثنا  األزمة /الفر  الابية الفزمة لمساعدة المصابين توفير. 

  المتواجااادين بمعسااافرات  عقاااي تااادبير فااار  ابياااة بالمنااااا  المنفوباااة لققياااام بالفياااف الاباااي يومياااال

 .يوا اإ

  إعاااادة توزيااات الخااادمات واإمفانياااات الصاااحية تبعاااال لقحاجاااة إليهاااا، مااات تقسااايم الحاااا ت ابقاااال لدرجاااة

 الخاورة.

 توفير ا دوية الفزمة  سعاف المتمررين في المناا  المنفوبة. 

 مهام مرفق اإلسعاف: 

 المسعفين.أاقم سعاف المجهزة وتوفير عدد فافي من سيارات اإ 

  و اقرب مستيفي حسب الحالةأنقل المصابين لقمستيفي الميداني. 

 نتيال ونقل الجثت في حا ت الوفاةإ. 

 .قيام المتاوعين بدورهم في رفت ااقة بنوك الدم 

 ( قطاع الحماية المدنية:1-3)

 اإلجراءات المتبعة:
 زماتاألستخدام المعدات وقت إنقاذ المدربة عقي تجهيز فر  اإ. 

 ستدعائهم ففر  مساعدة لقحماية المدنيةإهيل وتدريب المتاوعين وتأ ىيراف عقاإ.  

 امااال مااات الحااادت والقياااام زماااات لتنفياااذ الخااااا المعااادة مسااابقال لقتعإلاااي مواقااات األنقااااذ توجياااا فااار  األ

 .خف نقاذ واألبعمقيات اإ

 .توجيا األهالي إلى مواقت اإيوا  المؤقت 

 العمقيات عقي فافة المستويات تققي البف ات من خفل  رف. 

  نهيارات والسيولالمفقودين والميردين في حا ت اإتفوين فر  البحت عن. 

 .معاونة فر  اإ اثة في توزيت المعونات عقى األهالي 
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 ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي:1-4)

 اإلجراءات المتبعة:

 زماتعداد بغرفة عمقيات اليرفة وقت األسترفت درجة اإ. 

  اقم الاوارس بالفروا الهندسية المختصة لمناقة الحدتأسرعة دفت مجموعات عمل. 

 يمفاااان الساااايارة ويااااتم رفاااات زمااااة حتااااي اجيااااة لقمحاااااات بموقاااات الحاااادت وقاااات األنتتققياااال الااقااااة اإ

 بمجرد السيارة عقي الموقف. نتاجية لقمحاة تدريجيال الااقة اإ

 نفا ماار في اليوارا واألبمناا  تجميت األوبة ليفا المياه توفير المعدات الماق. 

 زمةلماقوبة لقمواقت المتمررة وقت األالدفت بالمعدات الفنية ا. 

 ر.مااميت الينايش وبالوعات صرف األتاهير ج 

 ( معسكرات االيواء:1-5)

 اإلجراءات المتبعة:

 مهام مديرية الشباب والرياضة:

 يوا  العاجل.إنيا  مخيمات اإزمات والفوارت والفيافة والتدريب عقي جهيز فر  األت 

  التنسااااي  ماااات مديريااااة التمااااامن اإجتماااااعي وجمعيااااة الهاااافل األحماااار بالمحافظااااة ل مااااداد بالخيااااام

 مفانيات المتيسرة بالمديرية.  لقمتمررين والتجهيز الفورن باإيواإنيا  معسفرات إ

 اإلجتماعي:مهام مديرية التضامن 

 سااااعاف لقوقااااوف عقااااي حقيقااااة الحصاااار التنسااااي  بااااين لجنااااة اإ اثااااة والياااائون الصااااحية ومرفاااا  اإ

لقمصاااابين والوفياااات وتأفياااد البياناااات الخاصاااة بهااام وباااذلك ياااتم صااارف مسااااعدات وتعويماااات لهاااذه 

 الحا ت.

 نيااااا  ليااااباب والريامااااة وجمعيااااة الهاااافل األحماااار المصاااارن بالياااارقية إالتنسااااي  ماااات مديريااااة ا

 .ا  العاجل لقمتمررين وقت الاوارسيواإمخيمات 

 ( مديرية التموين:1-6)

 اإلجراءات المتبعة:

 . توفير جميت المؤن التموينية لمخيمات اإيوا  العاجل 

 .تقديم الفميات المرورية من الخبز لقمتمررين 

 .توفير المواد التموينية الفزمة لتقديم الوجبات العاجقة 
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